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628. 
На основу члана l i . Закона о систему друштвене кон-

троле цена („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТНОЈ ЦЕНИ 

СИРОВОГ ДУВАНА РОДА 1991. ГОДИНЕ 
1. У Одлуци о заштитној цени сировог дувана рода 

1991. године („Службени лист СФР", бр. 17/91) у тачки I. 
број: „26,00" замењује се бројем: „45,00". 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 258 
22. августа 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

Е. п. бр. 259 
22. августа 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

630. 
На основу члана 11. Закона о систему друштвене кон-

троле цена („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТНИМ ЦЕНАМА 

СТОКЕ 
I. У Одлуци о заштитним ценама стоке („Службени 

лист СФРЈ", бр. 28/91) у тачки 1. у првој алинеји број: 
„23,00" замењује се бројем: „34,00", у другој алинеји број: 
„21,00" замењује се бројем: „31,00", a у трећој алинеји 
број: „21,00" замењује се бројем: „31,00". 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 260 
22. августа 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

629. 
На основу члана l i . Закона о систему друштвене кон-

троле цена („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТНОЈ ЦЕНИ МЛЕКА 

1. У 'Одлуци о заштитној цени млека („Службени 
лист СФРЈ", бр. 9/90, 53/90 и 28/91) у тачки I. став I. број: 
„1,14" замењује се бројем: „1,66". 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

631. 
На основу члана 8. став 3. Закона о исплати личних 

доходака, средстава за непосредну заједничку потрошњу и 
средстава за исхрану радника у току рада („Службени 
лист СФРЈ", бр. 37/90 и 84/90), Савезни завод за статисти-
ку утврђује и објављује 

П О Д А Т К Е 
О ИЗНОСУ ПРОСЕЧНОГ МЕСЕЧНОГ ЧИСТОГ ЛИЧ-
НОГ ДОХОТКА ПО РАДНИКУ ИСПЛАЋЕНОГ ЗА 
ПРЕТХОДНА ТРИ МЕСЕЦА У ПРИВРЕДИ РЕПУБЛИ-
КЕ И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ПРИВРЕДИ СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Просечан месечни чист лични доходак по раднику у 
привреди исплаћен за период април-јун 1991. године изно-
си, у динарима: 

СФРЈ 6 459 
СР Босна и Херцеговина 4 748 
СР Македонија 4 394 
СР Словенија 8 368 
СР Србија i . . 6 473") 
САП Војводина 6 534 
САП Косово 4 776 
СР Хрватска 7 132 
СР Црна Гора 5 597 

' ) За СР Србију, без података за социјалистичке аутономне покрајине, 
просечан месечни чист лични доходак по раднику у привреди исплаћен за пе-
риод април-јун 1991. године износи 6 553 динара. 

Број: 001-2347/1 
23. августа 1991. године 
Београд 

Заменик директора 
Савезног завода за 

статистику, 
мр Љубомир Кецић, с. р. 

632. 
На основу члана 86. Закона о Народној банци Југос-

лавије и јединственом монетарном пословању народних 
банака република и народних банака аутономних покраји-
на („Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90) и тач-
ке 3.'Одлуке о обавезној замени ефективног страног новца 
приликом уласка у Југославију („Службени лист СФРЈ", 
бр. 20/90, 26/90, 28/90, 29/90, 39/90, 51/90 и 55/91), гу вер-
нер Народне банке Југославије даје 
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У П У Т С Т В О 
О ИЗМЕНАМА УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУ-
КЕ О ОБАВЕЗНОЈ ЗАМЕНИ ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ 

НОВЦА ПРИЛИКОМ УЛАСКА У ЈУГОСЛАВШУ 
1, У Упутству за спровођење Одлуке о обавезној за-

мени ефективног страног новца приликом уласка у Југос-
лавију („Службени лист СФРЈ", бр. 21/90 и 26/90), у тачки 
I. речи: „Чехословачке Савезне Републике, Немачке Де-
мократске Републике", речи: „Републике Пољске" и реч: 
„Мађарске" бришу се. 

2. У тачки 3. одредба под I прва алинеја мења се и 
гласи: 

„l) код организованих туристичких аранжмана (груп-

633. 

на туристичка путовања) у трајању од најмање седам да-
на, највише два пута годишње - потврду стране или дома-
ће туристичке организације која је организовала конкрет-
но туристичко путовање и путну исправу у коју су царин-
ски органи унели одговарајућу ознаку којом се доказује 
први или други улазак у Југославију у текућој години,". 

Друга алинеја брише се. 
3. Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана 

објављиван^ у „Службеном лист- СФРЈ". 

О. бр. 389 
22. августа 1991. године 
Беог рад 

Гувернер 
Народне банке Југославије, 

Душан Влатковић, с. р. 

На основу члана 34. Закона о стављању лекова у промет („Службени лист СФРЈ", бр. 43/86), Савезни секрета-
ријат за рад, здравство, борачка питања и социјалну политику објављује 

С П И С А К 
ГОТОВИХ НОВИХ И ПАРАЛЕЛНИХ ЛЕКОВА ЗА ЧИЈЕ ЈЕ СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ДАТО ОДОБРЕЊЕ У ПЕРИ-

ОДУ ОД I. ЈАНУАРА ДО З!. ДЕЦЕМБРА 1990. ГОДИНЕ 
У периоду од I. јануара до 31. децембра 1990. године дато је одобрење за стављање у промет следећих готових 

лекова: 

Редни 
број Назив лека Облик и паковање 

лека 
Начин издавања, 
односно употребе 

лека 
Произвођач лека 

Број и датум 
решења за 

стављање лека у 
промет 

I 2 3 4 5 6 

I АС I MOL 

2 ACIMOL 

3 ACLAPLASTIN 
^ (Aclarubicinum) 

4 ANEKATE 
(Flumazenil) 

5 ANEXATE 
(Flumazenil) 

5a AQUA PRO INJECTI-
ONE 

6 ARTEIN 
(Lovastatinum) 

7 ARTE! N 
(Lovastatinum) 

8 BACRI 
(Nikardipinupm) 

9 CEFAKLOR 
(Cefacloram) 

таблете, кутија ca 
18 таблета 

суспензија, боца са 
100 ml 

бочице, кутија са 2 
бочице суве суп-
станције са 20 mg 
и 2 ампуле по IO 
ml растварача 

ампуле, 
5 ампула од 
5 ml/0,5 mg 

ампуле, 
5 ампула од IO 
mi/l mg 
вода за инјекције, 
бочица са 500 ml 

таблете, 
кутија са 20 табле-
та по 20 mg 

таблете, 
кутија са 20 табле-
та по 40 mg 
дражеје 20 mg, ку-
тија са 50 дражеја 
од 20 mg 
капсуле, кутија са 
16 капсула по 250 
mg 

Може се издавати 
и без лекарског ре-
цепта 

Може се употреб-
љавати само у ста-
ционарним здрав-
ственим установа-
ма 

Може се употреб-
љавати само у 
здравственој уста-
нови 
Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

Произвођач :„Beh-
ring", Институт, 
Марбург - СР Не-
мачка 
Заступник:„Југо-
хемија" - Радна 
организација за 
спољну и унутраш-
њу трговину, Беог-
рад 
Произвођач: „H.La 
Roche", Басел, 
Швајцарска 
Заступник: „Југо-
монтана" - Р.О. за 
заступање страних 
фирми, Београд 

Завод за трансфу-
зију крви СР Сло-
веније, Љубљана 

„Лек" - Товарна 
фармацевтских ин 
кемичиих издел-
ков, Љубљана 

„Срболек" - РО за 
медицинско снаб-
девање, Београд 
„Лек" - Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних издел-
ков, Љубљана 

03-4083/1 
од 10.9.1990. 

године 
03-4399/1 

од 10.9.1990. 
године 

03-6333/1 
од 7.11.1990. 

године 

06-5410/1-89 
од 7.2.1990. године 

06-5411/1 
од 7.2.1990. године 

06-4770/1-89 
од 12.3.1990. 

године 

06-3859/1 
од 28.2Л990. 

године 

06-3849/1-89 
од 28.2.1990. 

године 
03-2636/1 

од 10,10.1990. 
године 

03-2570/1 
од 28.5.1990. 

године 



Петзк, 23. август 1991. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Број 63 - Страна 1015 

10 CEFAKLOR 
(Cefaclorum) 

11 CEFAKLOR 
(Cefaclorum) 

12 CEFAKLOR 
(Cefaclorum) 

13 CEFAKLOR 
(Cefaclorum) 

14 CEFAKLOR 
(Cefaclorum) 

15 CI PROG IN AL 
(Ciprofloxacinum) 

16 CIPROCINAL 
(Ciprofloxacinurti) 

17 CIPRINOL 
(Ciprofloxacinum) 

18 COLESTID 
(Colestipoli hidrochlo-
ridurn) 

19 DIKLOFENAK-NA-
TRIJUM 
(Diclofenacum) 

20 DI KLOFEN AK-N A-
TRIJUM 
(Diclofenacum) 

21 DI KLOFEN AK-N A-
TRIJUM 
(Diclofenacum) 

22 DIKlOFENAK 
(Diclofenacum) 

23 DILTIAZEM 
(Diltiazemum) 

24 DILTIAZEM 
(Diltiazemum) 

25 DILTIA2EM 
(Džltiazemurn) 

26 DILTIAZEM 
(Diltiazemum) 

27 DILTIAZEM 
(Diltiazemum) 

капсуле, кутиЈа ca 
104 капсуле по 250 
mg 
капсуле, кутија са 
16 капсула по 500 
mg 
капсуле, кутија са 
104 капсуле по 500 
mg 
орална суспензија, 
бочица са 60 ml 
суспензије 
орална суспензија, 
бочица са 60 ml 
суспензије 

таблете 250 mg, ку-
тија са IO таблета 
по 250 mg 

таблете 250 mg, ку-
тија са 20 таблета 
по 250 mg 
инјекције за инфу-
зију, кутија са 5 
ампула од IO ml 
по 100 mg 
грануле, 
кутија са 50 кесица 
по 5 g 

инјекције, 
кутија са 5 ампула 
од 3 ml 

таблете, кутија са 
30 таблета по 25 
mg 

ретард-теблете, ку-
тија са 20 ретард-
-таблета по 100 mg 
супозиторије, кути-
ја са IO супозито-
рија по 50 mg 
теблете 30 mg, ку-
тија са 100 таблета 
по 30 mg 

теблете 60 mg, ку-
тија са 30 таблета 
по 60 mg 
теблете 60 mg, ку-
тија са 50 таблета 
по 60 mg 
таблете 60 mg, ку-
тија са 100 таблета 
по 60 mg 
теблете 90 mg, ку-
тија са 30 таблета 
по 90 mg 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

Може се упо+реб-
љавати у стацио-
нарној здравстве-
ној установи. Изу-
зетно, лек се може 
издати и уз рецепт 
лекара ради на-
ставка терапије 
код куће ако је на-
значено да је лице 
претходно лечено 
овим леком у ста-
ционарној здрав-
ственој установи 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

„Лек" - Товарна 
фармацевтских ин 
комичних издел-
ков, Љубљана 
„Здравље" - Фаб-
рика фармацеут-
ских и хемијских 
производа, Леско-
вац 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

Произвођач: „Up-
john", Белгија 
Заступник: „Техно-
сервис" - РО За 
спољнотрговински 
и унутрашњи про-
мет, Београд 
„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград, Земун 
„Галеника" - Фар-
мацбутско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград, Земун 

„Плива" - Фарма-
цеуте^, хемијска, 
прехрамбена и коз-
метичка индустри-
ја, Загреб 

03-2571/1 
од 28.5.1990. 

године 
03-2568/1 

од 28.5.1990. 
године 

03-2569/1 
од 28.5.1990. 

године 
03-2572/1 

од 28.6.1990. 
године 

03-2573/1 
од 28.6.1990. 

године t 
03-2635/1 

од 8.5.1990. године 

03-2634/1 
од 8.5.1990. године 

06-5309/1 
од 19.1.1990. 

године 

03-2753/1 
од 18.6.1990. 

године 

06-5404/1-89 
од 7.2.1990. године 

06-3692/1-89 
од 4.4.1990. године 

06-3690/1-89 
од 4.4.1990. године 

03-3743/1 
од 16.7.1990. 

године 
03-7934/1 

од 19.11.1990. 
године 

03-3735/1 
од 19.11.1990. 

године 
03-7936/1 

од 19.11.1990. 
године 

03-7937/1 ' 
од 19.11.1990. 

године 
03-7938/1 

од 19.11.1990. 
године 
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I 2 3 4 5 6 

28 DILTIAZEM теблете 90 mg, ку- М - 03-7939/1 
(Diltiazemum) тија са 50 таблета од 19.11.1990. 

по 90 mg године 
29 DI L!!AŽEM теблете 90 mg, ку- Може се издавати „Плива" - Фарма- 03-7940/1 

(Diltiazemum) тија са 100 таблета само уз лекарски цеуте^, кемијска, од 19.1 !Л 990. 
по 90 mg рецепт прехрамбена и коз- године 

метичка индустри-
ја, Загреб 

30 DISOPRIVAN ампуле, кутија са 5 Може се употреб- Произвођач: ,,IĆI 03-127/1 
(Propofol) ампула по 20 ml љавати само у ста- Pharmaceutical", од 28.11.1990. (Propofol) ампула по 20 ml 

ционарним здрав- Велика Британија године 
ственим установа- Заступник: ,,Inte-
ма rexport" - Р.О. -

Спољна трговина, 
Фармацеути^ IĆI, 
Београд 

03-128/1 31 D1SOPRIVAN ампуле, кутија са I м и 03-128/1 
(Propofol) ампулом по 50 ml од 28.11.1990. 

године 
32 DISOPRIVAN ампуле, кутија са I w и 03-129/1 

(Propofol) ампулом nd 100 ml од 28.11.1990. 
године 

33 DUAL ампуле, кутија са Може се употреб- „Алкалоид" - Хе- 06-5731/1 
j(Pefloxacinum) IO ампула по '5 ml љавати у стацио- м и ј а , фармацев- од 20.3.1990. 

нарној злравстве- тСка и козметичка године 
ној установи. Изу- индустрија, Скопје 
зетно, лек се може 
издати и уз рецепт 
лекара ради на-
ставка терапије 
ако је назначено да 
је лице претходно 
лечено овим леком 
у стационарној 
здравственој уста-
нови 

34 DITAL таблете, кутија са п 06-5732/1 
(Pefloxacinum) IO таблета по 400 од 19.3.1990. 

mg године 
35 DUAL таблете, кутија са 06-5730/1 

(Pefloxacinuni) 50 таблета по 400 од 19.3.1990. 
mg године 

36 DUOGAS шумећи прашак, Може се употреб- Произвођач: „Brac- 03-6320/1 
кутија са IO кесица љавати само у ста- o)" Милано, Ита- од 17.12.1990. 

i ционарним здрав- лија године 
ственим установа- Заступник: ,,Југо-
ма лабораторија" -

РО за заступање 
страних фирми, 
Београд 

37 ELMOGAN таблете, кутија са Може се издавати „Лек" - Товарна 06-5569/1 -89 
(Gemfibrozilum) 30 таблета по 450 само уз лекарски фармацевтских ин од 23. I. 1990. 

mg рецепт кемичних издел- године mg рецепт 
ков, Љубљана 

38 ELMOGAN таблете, кутија са " 06-5570/1-89 
i (Gemfibrozilum) 100 таблета по 450 од 23. I. 1990. 

mg године 
39 ELMOGAN таблете, кутија са и и 06-5571/1 

(Gemfibrozilum) 30 таблета по 600 од 23. I. 1990. 
mg године 

40 ELMOGAN таблете, кутија са и и 06-5572/1-89 
(Gemfibrozilum) 100 таблета по 600 од 23. I. 1990. 

mg Ј године 
41 ENALAPRIL таблете, кутија са и „Фармакос" - Фаб- 06-2191/1-87 

(Enalaprilum) 20 таблета рика фармацеут- од 20. 2. 1990. 
ских и хемијских године 
производа, При-
зрен 

42 ENALAPRIL таблете IO mg, ку- „Здравље" - Фаб- 03-2633/1 
(Enaiaprilum) тија са 20 таблета рика фар мамут- од 6. 11. 1990. 

по IO mg ских и хемијских године 
производа, Леско-
вац 
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43 ENALAPRIL 
(Enalaprilum) 

44 ENALAPRIL 
(Enalaprilum) 

45 ENALAPRIL 
(Enalaprilum) 

46 ENAP 
(Enalaprili maleas) 

47 E N A P - H 

48 ENAP - H 

49 EPREX 
(Erytropoetin) 

50 FAKTOR V!!I 

51 FAKTOR VIH 

52 FENTANIL 
(Fentanylum) 

53 FENTANIL 
(Fentanylum) 

54 GEN H-B-V АХ II (Pe-
комбинантна DNA 
Хепатитис B вакцина) 

55 GLAUMOL 
(Timololum) 

56 GLAUMOL 
(Timololum) 

57 GLUCOSl INFUND1-
BILE 5 % (Solutio glu-
cosi isotonica) 

58 GLUKOZA 50% (Glu-
cosi infundibile 50%) 

59 HEPAGERIX B (Це-
пиво против хепати-
тиса В) 

таблете IO mg, ку-
тија са 100 таблета 
по IO mg 
таблете 20 mg, ку-
тија са 20 таблета 
по 20 mg 
таблете 20 mg, ку-
тија са 100 таблета 
по 20 mg 
таблете 5 mg, кути-
ја са 20 таблета по 
5 mg 
таблете, кутија са 
,20 таблета 

таблете, кутија са 
100 таблета 

инјекције, кутија са 
6 ампула са I ml 
по 2.000 К!Е 

кутија са I лиобо-
чицом са 500 и. ј. и 
бочицом са IO ml 
дестиловане воде 

кутија са бочицом 
са 1000 и. ј,, факто-
ром VIH и бочи-
цом са 20 ml дес-
тиловане воде 
инјекције од 2 ml, 
кутија са 50 ампу-
ла од 2 ml 

инјекције од 10 ml, 
кутија са 50 ампу-
ла од 10 ml 
инјекције за и. м. 
употребу, кутија са 
I бочицом по I ml 
суспензије 

капи за очи 0,25% 
бочица са 5 ml 
0,25% раствора 

капи за очи 0,5% 
бочица са 5 ml 
0,5% раствора 
раствор, бочица са 
500 ml раствора 

хипертони раствор 
за инфузију, боца 
са 125 ml 

инјекције, 25 бочи-
ца од 0,5 ml по IO 
микрограма 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

Може се употреб-
љавати само у ста-
ционарним здрав-
ственим установа-
ма 

Може се прописи-
в а н и издавати 
сходно одредбама 
члана 20. Правил-
ника о начину про-
писиван^ и издава-
ња лекова 
(„Службени лист 
СФРЈ", бр. 57/87) 

Може се употреб-
љавати само у 
здравственим уста-
новама 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

Може се употреб-
љавати у здрав-
ственим установа-
ма 
Може се употреб-
љавати само у ста-
ционарним здрав-
стбеним установа-
ма 
Може се употреб-
љавати само у 
здравственим уста-
новама 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

Произвођач: „Јап-
ssen pharmaceuti-
са", Beers, Белгија 

Произвођач: „Diag 
Human Ag" Bac-
henbulach, Швај-
царска Заступник: 
„Ветпром" - РО за 
медицинско снаб-
девање, Београд 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград - Земун 

Произвођач: „Мег-
ck shrap и Dohme-
-chibret AG" За-
ступник: „Вет-
пром" - Предузеће 
за спољнотрговин-
ско пословање, Бе-
оград 
„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград - Земун 

Завод за трансфу-
зију крви СР Сло-
веније, Љубљана 

„Зорка" - Хемиј-
ска индустрија, 
Шабац 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

03-2631/1 
од 6. U. 1990. 

године 
03-2632/1 

од 6. 11. 1990. 
године 

03-2630/1 
од 6. 11. 1990. 

године 
03-2803/1 

од 20. 7. 1990. 
године 

03-6816/1 
од 11. 12. 1990. 

године 
03-6815/1 

од l i . 12. 1990. 
године 

03-5974/2 
од 23. 11. 1990. 

године 

06-2101/1-89 
од 5. 2. 1990. 

године 

06-2102/1-89 
од 5. 2. 1990. 

године 

03-6230/1 
од 6. l i . 1990. 

године 

03-6231/1 
од 6. 11. 1990. 

године 
03-2934/1 

од 31. 7. 1990. 
године 

03-2807/1 
од 16. 5. 1990. 

године 

03-2808/1 
од 16. 5. 1990. 

године 
од 28. 12. 1990. 

године 

06-5255/1-89 
од 12. 2. 1990. 
^ године 

06-2989/1^89 
од 19. 2. 1990. 

године 
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60 HEPAGERIX В (Це-
пиво против хепати-
тиса В) 

61 HUMANI ANTI BA-
BUŠKI IMUNOGLO-
BULIN 

62 HUMANI ANTIRA-
BIJSK1 IMUNOGLO-
BULIN 

63 HUMANI ANTI RA-
DIJSKI IMUNOGLO-
BULIN 

64 INSULIN LENTE HM 
(Insulinum) 

65 INSULTARD 
(Хумани монокомпо-
нентни инсулин) 

66 t INUTRAL НМ-100 
(Insulinum) 

67 IRUMED 
(Lisinoprilum) 

68 IRUMED 
(Lisinoprilum) 

69 IRUMED 
(Lisinoprilum) 

70 IRUMED 
(Lisinoprilum) 

71 IRUMED 
(Lismoprilum) 

72 IRUMED 
(Lisinoprilum) 

73 ISOFAN-INSULIN 
HM-IOO 
(Insulinum) 

74 KALCIJ-KARBONAT 

75 KARBOCISTEIN 
(Carbocisteinum) 

76 KARBOCISTEIN 
(Carbocisteinum) 

77 KARBOCISTEIN 
(Carbocisteinum) 

78 KARBOCISTEIN 
(Carbocisteinum) 

инјекције, 25 бочи-
ца од I ml по 20 
микрограма 
бочице, једна бочи-
ца од I ml 

бочице, кутија са I 
бочицом од 2 ml 

бочице, кутија са I 
бочицом од 5 ml 

инјекције, бочица 
са IO ml суспензије 

капсула од 100 и. 
ј., кутија са 5 кар-
пула од 2,5 ml по 
100 и, ј . 

инјекције, кутија са 
5 карпула по 1,5 
ml раствора 

таблете 5 mg, кути-
ја са 20 таблета по 
5 mg 

таблете 5 mg, кути-
ја са 100 таблета 
по 5 mg 
таблете IO mg, ку-
тија са 20 таблета 
по IO mg 
таблете IO mg, ку-
тија са 100 таблета 
по IO mg 
таблете 20 mg, ку-
тија са 20 таблета 
по 20 mg 

таблете 20 mg, ку-
тија са 100 таблета 
по 20 mg 
инјекције, кутија са 
5 карлу ла по 1,5 
ml суспензије 
капсуле 500 mg, ку-
тија са 60 капсула 
по 500 mg 

капсуле, кутија са 
32 капсуле 

сируп, боца са 200 
ml сирупа 

сируп за децу, бо-
ца са 200 ml сиру-
па 

сируп 5%, боца са 
200 ml сирупа 

Може се употреб-
љавати у здрав-
ственим установа-
ма 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

Завод за трансфу-
зију крви СР Срби-
је, Београд 
Завод за трансфу-
зију крви СР Срби-
је, Београд 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград - Земун 
Произвођач: ,,No-
vo-nordisk", Данска 
Заступник: „Ко-
ним" - Иноземска 
индустријска за-
стопства, Љубљана 
„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград - Земун 
„Подравка-Белу-
по" - Творница ли-
јекова, Копривни-
ца 

„Подравка-Белу-
по" - Творница ли-
јекова, Копривни-
ца 

„Плива" - Фарма-
цеуте^, хемијска, 
прехрамбена и коз-
метичка индустри-
ја, Загреб 
„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград - Земун 
Друштвено преду-
зеће „Босналијек" 
- Творница за про-
изводњу љекова и 
помоћних лекови-
тих средстава, Са-
рајево 
„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград - Земун 

03-87/1 
од 19. I. 1990. 

године 
06-747/1 

од 22. 6. 1990. 
године 

03-4312/1 
од 22. 6. 1990. 

године 

03-4629/1 
од 22. 6. 1990. 

године 
03-6367/1 

од 6. 11. 1990. 
године 

03-1950/1 
од 7. 12. 1990. 

године 

03-6273/1 
од 6. 11. 1990. 

године 

03-3577/1 
од 20. 7. 1990. 

године 

03-3574/1 
од 20. 7. 1990. 

године 
03-3576/: 

од 20. 7. 1990. 
године 

03-3573/1 
од 20. 7. 1990. 

године 
03-3575/1 

од 20. 7. 1990. 
године 

03-3578/1 
од 20. 7. 1990. 

године 
03-6269/1 

од 6. 11. 1990. 
године 

03-786/1 
од 6. 2. 1990. 

године 

03-238/1 
од 15. 3. 1990. 

године 

06-446/1 
од 8. 3. 1990. 

године 

03-239/1 
од 15. 3. 1990. 

године 

06-3177/1-89 
од 13. 12. 1990. 

године 
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79 LECEDIL таблете 20 mg, ку- м „Здравље" - Фаб- 03-450/I 
(Famotidinum) тија са 20 таблета рика фармацеут- од 20. 2. 1990. 

no 20 mg ских и хемијских године 
производа, Леско-
вац 

80 LECEDIL таблете 20 mg, ку- w it 03-451/1 
(Famotidinum) тија са 60 таблета од 20. 2. 1990. 

по 20 mg године 
81. LECEDIL таблете 40 mg, ку- Може се издавати „Здравље" - Фаб- 03-452/1 

(Famotidinum) тија са IO таблета само уз лекарски рика фармацеут- од 20.2.1990. 
по 40 mg рецепт ских и хемијских године 

производа, Леско-
вац 

82 LECEDIL таблете 40 mg, ку- 03-453/1 
(Famotidinum) тија са 30 таблета од 20.2.1990. 

no 40 mg године 
83 LIDOKAIN-HLORID инјекције, кутија са Може се употреб- „Галеника" - Фар- 03-247/1 

(Lidocaini-chloridufti) IO ампула љавати у здрав- мацеутско-хемиј- ОД 28.2.1990. 
ственим установа- ска индустрија, Бе- године 
ма оград - Земун 

03-248/1 84 LIDOKAIN-HLORlD инјекције, кутија са м и 
03-248/1 

(Lidocaini chloridum) 50 ампула ОД 28.2.1990. 
године 

85 L1DOKAIN-HLORID инјекције, кутија са vt 03-246/1 
(Lidocaini chloridum) IO ампула од 28.2.1990. 

године 
86 LIDOKAIN-HLORID инјекције, кутија са н t? 03-245/1 

(Lidocaini chloridum) 50 ампула no 3,5 од 28.2.1990. 
ml године 

87 LIDOKAIN-HLORID инјекције, кутија са 03-566/1 
(Lidocaini chloridum) 50 ампула од IO од 28.2.1990. 

ml/100 mg 1 године 
88 LITIJUM - KARBO- капсуле ЗОО mg, ку- Може се употреб- Апотекарска радна 03-3699/1 

NAT (Lithii carbonas) тија са 100 капсула љавати у стацио- организација „Бе- од 16.7.1990. 
no ЗОО mg нарним здравстве- оград", Београд године 

ним установама. 
Изузетно, лек се 
може издати и уз 
рецепт лекара ра-
ди наставка тера-
пије код куће ако 
је назначено да је 
лице претходно ле-
чено овим леком у 
здравственој уста-
нови 

89 MICROPAQUE суспензија, плас- Може се употреб- Произвођач: „Ni- 03-3570/1 
(Bani sulfas) тична боца са 2000 љавати само у ch!olas kiwi" - Же- од 27.7.1990. 

ml суспензије здравственим уста- нева. Заступник: године 
новама „Фотокемика" -

Предузеће за про-
изводњу и промет 
фотоматеријала, 
Загреб 

90 MICROPAQUE CO- прашак, врећица n rt 03-3571/1 
LON (Bani sulfas) од безбојне пласти- од 27.7.1990. 

ке са 800 g прашка године 
91 MICROPAQUE ORAL прашак, кутија од n w 03-3572/1 

(Bani sulfas) безбојне пластике ОД 27.7.1990. 
са 416 g карлула године 

92 MIXTARD карпула 100 и.ј. ку- Може се издавати Произвођач: „No- 03-1948/1 
(Хумани монокомпо- тија са 5 карпула- само уз лекарски vo-Nordisk" A/S, од 7.12.1990. 
нентни инсулин) од 2,5 ml раствора рецепт Bagsvaerd, Данска године 

хуманог инсулина Заступник: „Кс)-
по 100 и.ј./ml ним" - Иноземска 

индустријска за-
ступства, Љубљана 

93 MOLICOR таблете 2 mg, кути- м „Срболек" - Пред- 03-6089/1 
(Molsidominum) ја са 30 таблета по узеће за медицин- од 5.11.1990. 

2 mg ско снабдевање и године 
производњу, Беог-
рад 



Страна 1032 - Број 63 ^ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Петак, 23. август 1991. 

I 2 3 4 5 6 

94 NATRII CHLORIDI раствор, боца ca Може се употреб- Завод за трансфу- 06-4765/1 
INFUNDIBILE (Физи- 100 ml раствора љавати само у зију крви СР Сло- од 28.12.1990. 
олошка отопина) здравственим уста- веније, Љубљана године 

новама 
95 NATRII CHLORIDI раствор, бочица ca n 99 06-4767/1 

INFUNDIBILE (Физи- 500 ml од 28.12.1990. 
олошка отопина) године 

96 NATRII CHLORIDI раствор, бочица ca и 99 06-4764/1 
INFUNDIBILE 0,9% 100 ml од 28.12.1990. 
CUM GLUCOSO I године 
GLUCOSALINA 

96a NATRII CHLORIDI раствор, пластична Може се употреб- ,,Inex-Hemofarm" - 03-2756/1 
INFUNDIBILE кеса ca 2000 ml љавати у здрав- Индустрија фарма- од 19.6.1990. 

ственим установа- цеутско-хемијских године 
ма производа и амба-

лаже, Вршац 
97 NATRII CITRAS SO- раствор, бочица од и Завод за трансфу- 06-2192/1 

ШТ!О 20% (Anticoa- 100 ml зију крви СР Сло- од 12.12.1990. 
gulant sodium citrate веније, Љубљана године 
solution) 

98 NaCl CUM GLUCO- инфузијски раз- n ,,Inex-Hemofarm" - 03-2755/1 
SO 2,5% створ, боца са 500 Индустрија фарма- од 19.6.1990. 

ml раствора I цеутско-хемијских године 
производа, Вршац 

99 NIFADIL таблете, кутија са Може се издавати „Алкалоид" - Хе- 06-994/2-85 
(Nifedipinum) 50 таблета по IO само уз лекарски м и ј а , фармацеут- од 23.7.1990. 

mg рецепт ска и козметичка године 
индустрија, Скопје 

IGO NIFADIL таблете, кутија са w 06-995/2-85 
(Nifedipinum) 100 таблета IO mg од 23.7.1990. 

године 
IO! NIFEDIPIN таблете IO mg, ку- 99 „Плива" - Фарма- 03-3067/1 

тија са 50 таблета цеуте^, хемијска, од 24.3.1990. 
по IO mg прехрамбена и коз- године 

метичка индустри-
ја, Загреб 

102 NIFEDIPIN таблете IO mg, ку- 99 99 03-3066/1 
тија са 100 таблета од 4.3.1990. 
по IO mg године 

103 OBEDIAL капсуле, кутија са 99 „Зорка" - Хемиј- 03-2406/1 
(Dexphenfluraminum) 60 капсула ска индустрија, од 12.6.1990. 

Шабац године 
104 OPTALIDON дражеје, кутија са Може се издавати „Крка" - Товарна 03-6814/1 

IO дражеја и без лекарског ре- здравил, Ново од 7.12.1990. 
цепта Место године 

105 OPTALIDON дражеје, кутија са 99 99 03-6813/1 
100 дражеја од 7.12.1990. 

- године 
106 OPTILAZA капсуле, кутија са Може се издавати „Здравље" - Фаб- 03-449/1 

50 капсула само уз лекарски рика фармацеут- од 4.3.1990. 
рецепт ских и хемијских године 

производа, Леско-
вац 

107 ОРTILAZA капсуле, кутија са и 99 03-448/1 
100 капсула од 4.3.1990. 

године 
108 ORTANOL капсуле, кутија са 99 „Лек" - Товарна 03-2565/1 

(Omeprazolum) 14 капсула по 20 фармацевтских ин од 12.6.1990. 1 mg омепразола кемичних издел- године 
ков, Љубљана 

109 PANAZE капсуле 10.000 FIP 99 „Крка" - Товарна 03-6818/1 
ј., кутија са 20 кап- здравил, Ново од 11.12.1990. 
сула по 10.000 FIP Место године 

l io PANAZE капсуле 20.000 FIP 99 99 03-6817/1 
ј., кутија са 20 кап- од 11.12.1990. 
сула по 20.000 FIP године 

l i l PARACETAMOL таблете, кутија са Може се издавати „Југоремедија" - 06-5373/1-89 
(Paracetamolum) 20 таблета по 500 и без лекарског ре- Фабрика лекова, од 14.2.1990. 

mg цепта Зрењанин године 
112 PARACETAMOL (Pa- сируп, бочица са 99 п 03-6332/1 

racetamolum) IGO nil сирупа од 22.11.1990. 
2,5 % сирупа године 



Петак, 23. август 1991. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Број 63 - Страна 1021 

113 PENACTAM 
(Sulbactamum) 

114 PENACTAM 
(Sulbactamum) 

115 PENACTAM 
(Sulbactamum) 

инјекције 750 mg, 
кутија ca I бочи-
цом по 750 mg 

инјекције 1,5 g, ку-
тија ca I бочицом 
по 1,5 g 

Може ce употреб-
љавати у стацио-
нарним здравстве-
ним установама. 
Изузетно, лек се 
може издати и уз 
рецепт лекара ра- N 

ди наставка тера-
пије код куће ако 
је назначено да је 
лице претходно ле-
чено овим леком у 
стационарној 
здравственој уста-
нови 

Може се употреб-
љавати у стацио-
нарној здравстве-
ној установи. Изу-
зетно, лек се може 
издати и уз рецепт 
лекара ради на-
ставка терапије 
код куће ако је на-
значено да је лице 
претходно било 
лечено овим леком 
у стационарној 
здравственој уста-
нови 

инјекције 3 g, кути-
ја са I бочицом по 
3 g 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

03-107/1 
од 20.7.1990. 

године 

03-108/1 
од 20.7.1990. 

године 

03-109/1 
од 20.7.1990. 

године 

116 PREGNESIN 
(Choriogonadotropi-
num) 

инјекције 500 и.ј., 
кутија са IO ампу-
ла по 500 и.ј. и IO 
ампула растварача 

Може се употреб-
љавати само у 
здравственим уста-
новама 

Заступник: „Под-
равка-Унитраде" -
Заступство инозем-
них фирми, Загреб 
Произвођач: „Sero-
no" - Friburg, СР 
Немачка 

03-6365/1 
од 6.11.1990. 

године 

117 PREGNESIN 
(Choriogonadotropi-
num) 

118 PREGNESIN 
(Choriogonadotropi-
num) 

119 PRESOLOL 
(Metoprolol tartaratum) 

120 PROSTI NЕг 
(Dinoprostonum)2 

121 PRO?TIN Ег 
(Dimprostonum) 

инјекције 1.000 и.ј., 
кутија ca IO ампу-

. ла по 1.000 и.ј и IO 
ампула растварача 

инјекције 5.000 и.ј., 
кутија са 3 ампуле 
по 5.000 и.ј. и 3 ам-
пуле растварача 

филм-таблете 100 
mg, кутија са 30 
филм-таблета по 
100 mg 

вагинални гел I 
mg, апликатор са 3 
g гела 

вагинални гел 
2 mg, апликатор са 
3 g гела 

Може се употреб-
љавати само уз ле-
карски рецепт 

Може се употреб-
љавати у стацио-
нарним здравстве-
ним установама 

Може се употреб-
љавати у стацио-
нарним здравстве-
ним установама 

„Inex-Hemofarm" -
Индустрија фарма-
цеутско-хемијских 
производа и амба-
лаже, Вршац 

Произвођач: „Up-
john" Заступник: 
„Техносервис" -
РО за спољнотрго-
вински и унутраш-
њи промет, Беог-
рад 

Произвођач: „Up-
john". Заступник: 
„Техносервис" -
РО за спољнотрго-
вински и унутраш-
њи промет, Беог-
рад 

03-6364/1 
од 6.11.1990. 

године 

03-6363/1 
од 6.11.1990. 

године 

06-4092/2 
од 14.2.1990. 

године 

5475/1 
од 14.2.1990. 

- године 

06-2989/1^89 
од 2. 2. 1990. 

године 
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122 PROVERA 
(Medroxyprogestero-
num) 

грануле 200 mg, ку-
тија ca 50 кесица 
од 4 g по 200 mg 

123 PROVERA 
(Medroxyprogestero-
num) 

124 PROVERA 
(Medroxyprogeštero-
num) 

125 PROVERA 
(Medroxyprogestero-
num) 

126 PROVERA 
(Medroxyprogestero-
num) 

127 SEPTALEN 

127a СЕРУМ ПРОТИВ 
ЗМИЈСКОГ ОТРОВА 
(Serum antiviperinum, 
purificatum) 

128 SOLUTIO ANTICOA-
GULANS COMPOSI-
TUM 
(Сложени раствор 
против згрушавања 
крви) 

129 SOLUTIO ANTICOA-
GULANS (ACO) A 
(Раствор против згру-
шавања крви) 

130 SOLUT1O ANTICOA-
CULANS (ACO) A 
(Раствор боце згруша-
вања крви) 

131 SOLUTIO ANTICOA-
GULANS COMPOSI-
TA (Сложени раствор 
против згрушавања 
крви) 

132 SOLUTIO ANTICOA-
Г B!ILANS COMPOSI-

TA (Сложени раствор 
против згрушавања 
крви) 

133 SUFENTA 
(Sufentanilum) 

134 SUFENTA 
(Sufentanilum) 

135 TIFENDILR 

(Fendilinum) 

136 TOPI PLUS 
(Prednicarbatum) 

грануле 500 mg, ку-
тијама IO кесица 
од IO g по 500 mg 
грануле 1000 mg, 
кутија ca IO кесица 
од IO g по 1000 mg 
таблете, кутија ca 
24 таблете по 5 mg 

таблете, кутија са 
30 таблета по 
IO mg 
пастиле, кутија са 
18 пасти ла 

инјекције, кутија са 
I бочицом са 
3,0-7,5 ml серума 
са стерилном иг-
лом и шприцом, за 
једнократну упот-
ребу 
раствор, бочица са 
125 mi 

раствор, бочица по 
250 ml 

раствор, боце по 
500 ml 

раствор, бочица по 
250 ml 

раствор, бочица са 
250 ml 

инјекције 0,005 mg, 
кутија са 5 ампула 
од 2 ml по 0,006 
mg/ml 

форте-инјекције 
0,05 mg, кутија са 5 
ампула од 5 ml по 
0,05 mg/ml 
дражеје, кутија са 
60 дражеја по 50 
mg 

крем, туба са IO g 
масти 

Може се употреб-
љавати у стацио-
нарним здравстве-
ним установама. 
Изузетно, лек се 
може издати и уз 
рецепт лекара ако 
је назначено да је 
лице претходно ле-
чено овим леком у 
здравственој уста-
нови 

„Техносервис" -
РО за спољнотрго-
вински и унутраш-
њи промет, Беог-
рад 

03-199/1 
од 11.3.1990. 

године 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

М о ^ се издавати 
и без лекарског ре-
цепта 
Може се употреб-
љавати само у 
здравственим уста-
новама 

Може се употреб-
љавати у стацио-
нарним здравстве-
ним установама 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 
Имунолошки за-
вод, Загреб 

Завод за трансфу-
зију крви, СР Сло-
веније, Љубљана 

Произвођач: „Јап-
ssen-Pharmaceuti-
cal". Заступник: 
„Агропрогрес" -
Зунање трговинско 
подјетје, увоз ин 
извоз, Љубљана 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград - Земун 
„Југоремедија" -
Фабрика лекова, 
Зрењанин 

03-200/1 
од 11.3.1990. 

године 
03-201/1 

од 11.3.1990. 
године 

03-1817/1 
од 16.7.1990. 

године 
03-1816/1 

од 16.7.1990. 
године 

06-3810/3 
од 19.7.1990. 

године 
03-7188/1 

од 17.10.1990. 
године 

06-4768/1 
од 12.12.1990. 

године 

06-2188/1 
од 12.12.1990. 

године 

06-2189/1 
од 12.12Л 990. 

године 

06-2190/1 
од 12.12.1990. 

године 

06-2191/1 
од 12.12.1990. 

године 

03-3628/1 
од 19.9.1990. 

године 

03-3629/1 
од 19.9.1990. 

године 

06-3966/1-89 
од 5.2.1990. 

године 

06-1309/1 
од 2 8 . 2 1 . 1 9 9 0 . 

године 
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137 ULTRAVIST - 150 
(Iopramidum) 

инјекције, IO бочи-
ца по 50 ml са при-
бором 

Може се употреб-
љавати само у ста-
ционарној здрав-
ственој установи 

138 UKI DAN 
(Urokinasum) 

139 VAGIFEM 
(Estradiolum) 

140 VANKOGALR 

(Vancomycinum) 

141 VANKOGALR 

(Vancomycinum) 

142 VACCINUM MOR-
BILLORIM, RUBEO-
LAE ET PAROTIDIS 
VIVUM LYOPHILISA-
TUM 

143 VACCINUM TETANI-
CUM PU RI FIC ATU M 
ET ADSORPTUM Te-
-А1 

144 VELOSULIN 
(Хумани монокомпо-
нентни инсулин) 

145 VERAPAMIL 
(Verapamilum) 

146 VERAPAMIL 
(Verapamilum) 

147 VERAPAMIL 
(Verapamilum) 

148 XANAX 
(Alprazolum) 

149 XANAX 
(Alprazolum) 

лиобочице 500.000 
И.У., кутија ca I 
лиобочицом суве 
супстанције 
500.000 Н.У. и I 
ампула од 2 ml 
растварача 
вагиналне таблете, 
кутија са 15 ваги-
налних таблета 

инјекције, кутија са 
IO бочица по 500 
mg 

инјекције, кутија са 
IO бочица по lg 

ампуле, кутија са 
50 бочица са I до-
зом вакцине 4-
растварач 

ампуле, кутија са 
IO бочица од IO ml 
по 5 LF 

карпула 100 и.ј., 
кутија са 5 карпу-
ла од 2,5 ml по 100 
и.ј. 

инјекције 5 mg, ку-
тија са 50 ампула 
од 2 ml по 5 mg 

дражеје 80 mg, ку-
тија са 50 дражеја 
од 80 mg 
дражеје 120 mg, ку-
тија са 20 дражеја 
по 120 m 
таблете 0,25 mg, 
кутија са 3 бл исте-
ра по 10 таблета 
по 0,25 mg 

таблете 0,5 mg, ку-
тија са 3 бл истера 
по IO таблета по 
0,5 mg 

Може се употреб-
љавати само у 
здравственим уста-
новама 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

Може се употреб-
љавати само у ста-
ционарним здрав-
ственим установа-
ма 

Може се употреб-
љавати само у 
здравственим уста-
новама 

Може се употреб-
љавати у здрав-
ственим установа-
ма 
Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

Произвођач: „Sche-
ring AG", Берлин-
/Бергкамен. За-
ступник: „Алкало-
ид" - Хемиска, 
фармацевтска и 
козметичка индус-
трија, Скопје. За-
ступнички сектор 
„Schering" - Беог-
рад 
Произвођач: ,,Sero-
no", Freiburg, СР 
Немачка 

Произвођач: „No-
vo-Nordisk" А/С -
Данска. Заступник: 
„Коним" - Ино-
земска индустриј-
ска застопства, 
Љубљана 
„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград-Земун 

Имунолошки за-
вод, Загреб 

Институт за иму-
нобиологију vl ви-
русологију „Тор-
лак", Београд 
Произвођач: „No-
vo-Nordisk" A/S, 
Bagsvaerd, Данска 
Заступник: „Ко-
ним" - Иноземска, 
индустријска за-
стопства, Љубљана 
„Здравље" - Фаб-
рика фармацеут-
ских и хемијских 
производа, Леско-
вац 

06-4096/1-89 
од 6.2.1990. 

године 

Произвођач: „Up-
јоћћ".Заступник: 
„Техносервис" -
Радна организаци-
ја за спољнотрго-
вински и унутраш-
њи промет са п.о., 
Београд 
Произвођач: „Up-
john" Заступник: 
„Техносервис" -
Радна организаци-
ја за спољнотрго-
вински и унутраш-
њи промет са п.о., 
Београд 

03-3059/1 
од 5.11.1990. 

године 

03-91/2 
од 14.12.1990. 

године 

03-6271/1 
од 6.11.1990. 

године 

03-6272/1 
од 6.11.1990. 
- године 
06-5391/1-89 
од 26.11.1990. 

године 

03-721/1 
од 19.2.1990. 

године-

03-1949/1 
од 7.12.1990. 

године 

03-6157/1 
од 6.11.1990. 

године 

03-6158/1 
од 6.11.1990. 

године 
03-6159/1 

од 25.12.1990. 
године 

03-196/1 
од 5.3.1990. 

године 

06-2989/1^89 
од 11. 2. 1990. 

године 

\ 
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I 2 3 4 5 6 

150 XANAX 
(Alprazolum) 

таблете I mg, кути-
ја ca 3 блистера по 
IO таблета по I mg 

n и 03-198/1 
од 5.3.1990 

године 

Број: 3/3-04-011/91-001 
27. јуна 1991. године 
Београд 

Савезни секретар 
за рад, здравство, борачка пита-

ња и социјалну политику, 
Радиша Гачић, с. р. 

634. 
На основу члана 34. Закона о стављању лекова у промет („Службени лист СФРЈ", бр. 43/86), Савезни секрета-

ријат за рад, здравство, борачка питања и социјалну политику објављује 

С П И С А К 
ГОТОВИХ ЛЕКОВА У НОВИМ ПАКОВАЊИМА, ОБЛИЦИМА И ДОЗАМА, СА ПРОМЕНОМ НАЧИНА ИЗДАВА-
ЊА И СА ПРОМЕЊЕНИМ НАЗИВОМ ЗА ЧИЈЕ ЈЕ СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ДАТО ОДОБРЕЊЕ У ПЕРИОДУ ОД 

I. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 1990. ГОДИНЕ 
У периоду од I. јануара до 31. децембра 1990. године дато је одобрене за стављање у промет следећих готових 

лекова: 

Редни 
број Назив лека Облик и паковање 

лека 
Начин издавања, 
односно употребе 

лека 
Произвођач лека 

Број и датум 
решења за 

стављање лека у 
промет 

I 2 ' 3 4 5 6 

1 ACETISAL 
(Acidum acetylsalicyli-
cum) 

2 ANDOL 

3 ANDOL 

4 AQUA 
REDESTILLATA 

5 AQUA 
REDESTILLATA 

6 BRONAL 
(Terfenadinum) 

6a ASPIRIN PLUS C 

7 BRONLES 
(Karbocisteinum) 

8 BRONLESR 

(Karbocisteinum) 

9 CHLORAMPHENI-
COL 
(Chloramphenicolum) 

10 ЦЕПИВО ПРОТИВ 
ДИФТЕРИЈЕ, ТЕТА-
НУСА И ПЕ РТУ СИ-
СА 
адсорбирано 
(Vaccinum diphthero-
-tetano-pertussieum, ab-
sorbi turn) 

таблете, кутија ca 
20 таблета по 100 
ing 

таблете 100 mg, ку-
тија ca 20 таблета 
по 100 mg 

таблете 100 mg, ку-
тија са 500 таблета 
по 100 mg 
ампуле, 
кутија са IO ампу-
ла по 5 ml 

ампуле, 
кутија са IO ампу-
ла по IO ml 
таблете, 
кутија са 20 табле-
та по 120 mg 
ефервете, кутија са 
IO ефервета 

сируп, 2,5% бочица 
са 150 ml 2,5% си-
рупа 

сируп 5%, 
бочица са 150 ml 
5% сирупа 
капсуле 250 mg, ку-
тија са 1000 капсу-
ла по 250 mg 
инјекције, кутија са 
I бочицом од IO 
ml (20 доза) 

Може се издавати 
и без лекарског ре-
цепта 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 
Може се издавати 
и без лекарског ре-
цепта 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

Може се употреб-
љавати само у 
здравственој уста-
нови 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград - Земун 
„Плива" - Фарма-
цеуте^, кемијска, 
прехрамбена и коз-
метичка индустри-
ја, Загреб 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград - Земун 

„Вауег-Рћагта Ju-
goslav!a" - Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних издел-
ков, Љубљана 
„Алкалоид" - Хе-
м и ј а , фармацев-
тска и козметичка 
индустрија, Скопје 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 
Имунолошки за-
вод, Загреб 

03-6270/1 
од 6.11.1990. 

године 

03-6295/1 
од 13.12.1990. 

године 

03-7809/1 
од 13.12.1990. 

године 
03-251/1 

од 7.2.1990. 
године 

03-250/1 
од 7.2.1990. 

године 
03-2525/1 

од 28.5.1990. 
године 

03-6355/1 
од 22.11.1990. 

године 

06-1677/1-89 
од 5.2.1990. године 

06-1678/1-89 
од 5.2.1990. године 

06-5308/1 
од 28.12.1990. 

године 
06-5393/1-89 

од 26.11.3990. 
године 
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11 CLIACIL 
(Phenoxymethylpenicil-
linum-kalium) 

12 CVTOSAR 
(Cytarabinum) 

13 CYTOSAR 
(Cytarabinum) 

14 DITAMIN 
(Dihidroergotamin me-
tansulfonata) 

15 GENOTROPIN 
(Рекомбинантни хума-
ни хормон раста) 

16 GENOTROPIN 
(Рекомбинантни хума-
ни хормон раста) 

17 GENOTROPIN 
(Рекомбинантни хума-
ни хормон раста) 

18 GENOTROPIN 
(Рекомбинантни хума-
ни хормон раста) 

19 GENOTROPIN 
(Рекомбинантни хума-
ни хормон раста) 

20 HIRAMICIN 

21 KETONAL 
(Ketoprofenum) 

22 KETONAL 
(Ketoprofenum) 

23 KLINDAMICIN 
(Clindamvcinum) 

24 KLINDAMICIN 
(Clindamycinum) 

сируп, бочица ca 
60 g сувог гранула-
та за припрему 150 
ml сирупа 
инјекције I g, кути-
ја са I бочицом по 
!,Og 

инјекције 2 g, кути-
ја са I бочицом по 
2,0 g 
таблете, кутија са 
20 таблета 

лиобочице 12 и.ј., 
кутија са 5 лиобо-
чица и 5 ампула са 
растварачем 

лиобочице 16 и.ј., 
кутија са I лиобо-
чицом са растваре-
чем 
лиобочице 16 и.ј., 
кутија са 5 лиобо-
чица са раствара-
чем 
двокомпонентни 
стаклени цилин-
дар, кутија са I 
двокомпонентним 
цилиндром са рас-
тварачем 
двокомпонентни 
стаклени цилин-
дар, кутија са 5 
двокомпонентних 
цилиндара са рас-
тварачем 
капсуле 100 mg, бо-
чица са 100 капсу-
ла по 100 mg 

крем, туба са 100 g 
крема 

\ 
крем, туба са 30 g 
креме 

капсуле 150 mg, ку-
тија са 16 капсула 
по 150 mg 

капсуле 150 mg, ку-
тија са 100 капсула 
по 150 т к 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

Може се употреб-
љавати само у ста-
ционарним здрав-
ствених! установа-
ма 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

Може се употреб-
љавати у стацио-
нарној здравстве-
ној установи. Изу-
зетно, лек се може 
издати и уз рецепт 
лекара ради на-
ставка терапије 
код куће ако је на-
значено да је лице 
претходно било 
лечено овим леком 
у здравственој ус-
танови 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

Може се издавати 
и без лекарског ре-
цепта 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

„Југоремедија" -
Фабрика лекова, 
Зрењанин 

Произвођач: ,,UP-
JOHN", Puurs, Бел-
гија 
Заступник: YUSA-
FARM - Предузеће 
за унутрашњу и 
спољну трговину и 
маркетинг, Беог-
рад 

„Лек" - Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних издел-

i ков, Љубљана 
Произвођач: ,,Kabl 
Vitrinu" Шведска 
Заступник: „Уни-
верзал" - Радна 
организација за 
спољну и унутраш-
њу трговину, Беог-
рад 

06-559/1-89 
од 7.2.1990. године 

„Плива" - Фарма-
цеуте^, хемијска, 
прехрамбена и коз-
метичка индустри-
ја, Загреб 
„Лек" - Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних издел-
ков, Љубљана 

,,Inex-Hemofarm" -
Индустрија фарма-
цеутско-хемијских 
производа и амба-
лаже, Вршац 

06-9380/1 
од 14.5.1990. 

године 

06-9379/1-88 
од 14.5.1990. 

године 
03-170/1 

од 19.3.1990. 
године 

03-5841/1 
од 11.12.1990. 

године . -

03-1302/1 
од 23.6.1990. 

године 

03-1303/1 
од 23.6.1990. 

године 

03-1302/1 
од 28.12.1990. 

године 

03-1303/1 
од 28.12.1990. 

године 

03-6296/1 
од 13.11.1990. 

године 

06-5568/1-89 
од 15.2.1990. 

године 

06-5568/1 
од 25.4.1990. 

године 
03-2748/1 

од 24.5.1990. 
године 

03-2749/1 
од 24.5.1990. 

године 
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25 KLINDAMICIN 
(Clindamycinum) 

26 KOMPENSAN 
(Dihydroxy alumini na-
trij carbonas) 

27 LIDOCAIN HYD-
ROCHLORID 
(Lidocaini hydrochlori-
dum) 

28 LONGACEPHR 

(Ceftriaxonum) 

29" LONGACEPHR 

(Ceftriaxonum) 

30 LONGACEPHR 

(Ceftriaxonum) 

31 LONGACEPHR 

(Ceftriaxonum) 

32 LUBOR 
(Piroxicamum) 

33 LUBOR 
" (Piroxicamum) 

34 MACROPEN 
(Midekamicinum) 

35 MARIVARI N 
(Warfarinum) 

36 MEDROL 

37 NAPROSYN 
(Naproxen-natrium) 

38 NOVOG EF 

39 ORONAZOL 
(Ketoconazolum) 

грануле за припре-
му раствора за 
оралну употребу, 
бочица са гранула-
ма (1,2 g клинда-
мицина) за припре-
му 80 ml раствора, 
додавањем 60 ml 
прочишћене воде 
суспензија за орал-
ну употребу, 
боца са 150 ml сус-
пензије 
ампуле 2%, 
кутија са 100 ампу-
ла по 2 ml 

инјекције за и.в. и 
и.м. примену, 
кутија са IO бочи-
ца по 250 mg 
инјекције, 
кутија са 50 бочи-
ца по 250 mg 
инјекције за и.в. и 
и.м. примену, 
кутија са IO бочи-
ца по I g 
инјекције за и.в. и 
и.м. примену, 
кутија са 50 бочи-
ца по I g 
инјекције 40 mg, 
кутија са 5 ампула 
од 2 ml по 40 mg 

крем, 
туба са 50 g 

прашак за припре-
му суспензије, боца 
са 115 ml суспензи-
је 
таблете 5 mg, кути-
ја са 50 таблета по 
5 mg 
таблете 100 mg, ку-
тија са IO таблета 
по 100 mg 

03-2750/1 
од 24.5.1990. 

године 

инјекције, кутиЈа са 
5 ампула од 5 ml 

сируп, 
бочица са 50 ml си-
рупа 

шампон, 
боца са 100 ml ша-
мпона 

Може се издавати 
и без лекарског ре-
цепта 

Може се употреб-
љавати само у 
здравственим уста-
новама 
Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

Може се употреб-
љавати у стацио-
нарној здравстве-
ној установи. Изу-
зетно, лек се може 
издати и уз рецепт 
лекара ради на-
ставка терапије 
код куће ако је на-
значено да је лице 
претходно било 
лечено овим леком 
у здравственој ус-
танови 
Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт , . 

Може се издавати 
и без лекарског ре-
цепта 

„Алкалоид" - Хе-
м и ј а , фармацев-
тска и козметичка 
индустрија, Скопје 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград - Земун 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград - Земун 
„Подравка-Белу-
по" - Творница ли-
јекова, Копривни-
ца 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

VUSAFARM -
Предузеће за спољ-
ну и унутрашњу 
трговину, Београд 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 
„Плива" - Фарма-
цеуте^, кемијска^ 
прехрамбена и коз-
метичка индустри^ 
ја, Загреб 
„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

03-5411/1 
од 6.8.1990. године 

03-1169/1 
од 12.6.1990. 

године 

03-241/1 
од 7.2.1990. године 

03-242/1 
од 7.2.1990. године 

, 03-244/1 
од 7.2.1990. године 

03-243/1 
од 7.2.1990. године 

03-4553/1 
од 25.6.1990. 

године 

03-4554/1 
од 25.6.1990. 

године 
03-2801/1 

од 20.7.1990. 
године 

03-4081/1 
од 19.11.1990. 

године 
03-5872/1 

од 17.12.1990. 
године 

03-6812/1 
од 11.12.1990. 

године 
03-6149/1 

од 13.12.1990. 
године 

06-3177/1-89 
од 13. 12. 1990. 

године 
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I 2 3 4 5 6 

40 ORONAZOL крем, Може се издавати м 06-1435/1 
(Ketoconazolum) туба ca 30 g крема само уз лекарски 

рецепт 
од 28.12.1990. 

године 
41 SANDOSTATIN am- ампуле, Може се употреб- Произвођач: SAN- 03-1936/1 

pule кутија ca 5 ампула љавати у стацио- DOZ AG - Басел од 19.3.1990. 
(Octreotid) од I ml ca 0,05 mg 

октреотида 
нарној здравстве-
ној установи. Изу-
зетно, лек се може 
издати уз рецепт 
лекара ради на-
ставка терапије 
код куће ако је на-
значено да је лице 
претходно лечено 
овим леком у ста-
ционарној здрав-
ственој установи 

Заступник: ВЕЛЕ-
БИТ - РО за међу-
народну трговину, 
Загреб 

године 

42 SANDOSTATIN 
(Octreotid) 

ампуле, 
кутија ca 5 ампула 
од I ml ca O,l mg 
октреотида 

03-1935/1 
од 19.3.1990. 

године 

43 SINACILIN капсуле, Може се издавати „Галеника" - Фар- 06-5403/1-89 
(Amoxycillinum) кутија ca 16 капсу- само уз лекарски мацеутско-хемиј- од 28.2.1990. 

ла рецепт ска индустрија, Бе-
оград - Земун 

године 

44 SVNCUMAR таблете 2 mg, кути- w Произвођач: 06-223/1 
(Acenocumarolum) ја са 50 таблета по EGYT, Будимпеш- од 15.2.1990. 

2 mg та - Мађарска године 2 mg 
Заступник: „Техно-
сервис" - РО за 
спољнотрговински 
и унутрашњи про-
мет, Београд 

45 TEGRETOL CR таблете 400 mg, ку- и „Плива" - Фарма- 03-787/2 
(Carbamazepinum) тија са 30 таблета цеуте^, хемијска, од 3.10.1990. 

по 400 mg козметичка и пре- године по 400 mg 
храмбена индус-
трија, Загреб 

46 VISIREN инфузиони рас- Може се употреб- „Југоремедија" - 06-5372/1-89 
твор, бочица са љавати у стацио- Фабрика лекова, од 7.2.1990. године 
100 ml нарним здравстве- Зрењанин 

ним установама. 
Изузетно, лек се 
може издати и уз 
рецепт лекара ра-
ди наставка тера-
пије код куће ако 
је назначено да је 
лице претходно ле-
чено овим леком у 
здравственој уста-
нови 

Број: 3/3-04-011/91 -002 Савезни секретар 
27. јуна 1991. године за рад, здравство, борачка пита-
Београд ња и социјалну политику, 

Радиша Гачић, с. р. 

635. 
На основу члана 34. Закона о стављању лекова у промет („Службени лист СФРЈ", бр. 43/86), Савезни секрета-

ријат за рад, здравство, борачка питања и социјалну политику објављује 

С П И С А К 
ГОТОВИХ ЛЕКОВА КОЈИМА ЈЕ ОБНОВЉЕНО ОДОБРЕЊЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ У ПЕРИОДУ ОД I. ЈА-

НУАРА ДО З!. ДЕЦЕМБРА 1990. ГОДИНЕ 
У периоду од I. јануара до 31. децембра 1990. године обновљено је одобрење за стављање у промет следећих 

готових лекова: 
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Редни 
број Назив лека Облик и пако-

вање лека 

Начин изда-
вања, однос-
но употребе 

лека 

Произвођач 
лека 

Број и датум 
решења за 

стављање лека 
у промет 

Број и датум 
решења за 

обнову 
одобрења за 

стављање лека 
у промет 

I 2 3 4 5 6 7 

I ACETISAL (Aci-
dum acetylsalicyli-
cum) 

2 ACETISAL (Aci-
dum acetylsalicyli-
cum) 

3 ACETISAL (Aci-
dum acetylsalicyli-
cum) 

4 ACETISAL pH8 
(Acidum acetylsali-
cylicum) 

5 ACETISAL pH8 
(Acidum acetylsali-
cylicum) 

6 ACETISAL 
(Acidum acetylsali-
суНсит) 

7 ACETISAL 
(Acidum acetylsali-
cylicum) 

8 ADIABEN 
(Chlorpropamidum) 

9 ALBOTHYL 

IO ALBOTHYL 

Il ALDACTONE-A 
(Spironolactonum) 

12 ALDACTONE 100 
(Spironolactonum) 

!З ALFURAN 
( Nitro furantoinum) 

таблете, кутија 
ca IO таблета 
по 500 mg 

таблете, кутија 
ca 500 таблета 
по 500 mg 
таблете, кутија 
са 20 таблета 
по 500 mg 

таблете, кутија 
са 20 таблета 
по 500 mg 
таблете, кутија 
са 500 таблета 
по 500 mg 
таблете 0,5 g, 
кутија са 20 
таблета по 0,5 g 

таблете 0,5 g, 
кутија са 250 
таблета по 0,5 g 

таблете 250 mg, 
кутија са 30 
таблета по 250 
mg 
концентрат, бог 
чица са 25 ml 
концентрата 

Може се из-
давати и без 
лекарског 
рецепта 

овуле, кутија са 
IO овуда 

таблете, кутија 
са 40 таблета 
по 25 mg 

таблете, кутија 
са 30 таблета 
по 100 mg 
таблете, бочица 
са 20 таблета 
по 100 mg 

„Алкалоид" -
Хемиска, фар-
мацевтска и 
козметичка ин-
дустрија, Скоп-
је 

„Галеника" -
Фармацеутско-
-хемијска ин-
дустрија, Беог-
рад - Земун 

Може се из-
давати и без 
лекарског 
рецепта 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

„Inex-Hemo-
farm" - Индус-
трија фармаце-
утско-хемијских 
производа и ам-
балаже, Вршац 
„ I пех-Вршац" 
Индустрија 
фармацеутско-
- хе ми јек их про-
извода и амба-
лаже, Вршац 
„Подравка-Бе-
лупо" - Твор-
ница лијекова, 
Копривница 
Друштвено 
предузеће „Бос-
налијек" -
Творница за 
производњу ли-
јекова и помоћ-
них лековитих 
средстава, Са-
рајево 

„Галеника" -
Фармацеутско-
-хемијска ин-
дустрија, Беог-
рад-Земун 

„Алкалоид" -
Хемиска, фар-
мацевтска и 
козметичка ин-
дустрија, Скоп-

235/1 
од 19. 7. 1960. 

године 

235/3 
од 19. 7. 1960. 

године 
364 

од 23. 3. 1955. 
године 

07-2337/1 
од IO. 11. 1983. 

године 
07-3795/1-83 

од 13. 3. 1984. 
године 

09-319/2 
од 11.7. 1960. 

године 

09-319/3 
од l i . 7. 1960. 

године 

6-363/1 
од 8. 5. 1973. 

године 

07-1165/1 
од 5. 5. 1961. 

године 

05-344/1 
од 26. 2. 1969. 

године 
05-4485/1 

од l i . 12. 1969. 
године 

05/1-4277/1 
од 17. 11. 1975. 

године 
141/1 

од IO. 11. 1962. 
године 

06-2243/1-89 
од 13. 12. 1990. 

године 

06-2242/1-89 
од 13. 12. 1990. 

године 
06-924/1-89 

од 6. 7. 1990. 
године 

06-926/1-89 
од 6. 7. 1990. 

године 
06-925/1-89 

од 6. 7. 1990. 
године 

06-1350/1-89 
од 23. IO. 1990. 

године 

06-1351/1-89 
од 23. IO. 1990. 

године 

06-4966/1 
од 14. 5. 1990. 

године 

06-4952/1 
од 8. 2. 1990. 

године 

06-4953/1-89 
од 8. 2. 1990. 

године 
06-5661/1-89 
од 6. 7. 1990. 

године 

06-5662/1-89 
од 6. 7. 1990. 

године 
06-3177/1-89 

од 13. 12. 1990. 
године 
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14 ALKERAN 
(Melphalanum) 

таблете 2 mg, 
кутија са 25 
таблета по 2 mg 

15 ALKERAN 
(Melphalanum) 

таблете 5 mg, 
кутија са 25 
таблета по 5 mg 

16 ALKORNINR 

17 ALOPURINOL 300 
(Allopurinilum) 

18 ALUMINIJUM-
-HIDROKSID 
(Aluminii hydroxy-
dum) 

19 AMINFLUORID 

20 AMINFLUORID 

21 AMINFLUORID 

21a AMINFLUORID 

22 AMINOSTERIL 
L-600 

капи, бочица ca 
50 ml раствора 

таблете, кутија 
ca 30 таблета 
по ЗОО mg 
капсуле, кутија 
са 100 капсула 
по 400 g 

гел, туба са 
25 g гела 

гел, туба са 
215 g гела 

раствор, бочица 
са 50 ml раство-
ра 
раствор, боца 
са 500 ml рас-
твора 

раствор за ин-
фузију, стакле-
на боца од 500 
ml раствора 

Може се 
употребља-
вати у 
здравстве-
ним устано-
вама. Изу-
зетно, лек се 
може издати 
и уз рецепт 
лекара ради 
наставка те-
рапије код 
куће ако је 
назначено 
да је лице 
претходно 
лечено овим 
леком у 
здравственој 
установи 
Може се 
употребља-
вати у 
здравстве-
ним устано-
вама. Изу-
зетно, лек се 
може издати 
и уз рецепт 
лекара ради 
наставка те-
рапије код 
куће ако је 
назначено 
да је лице 
претходно 
лечено овим 
леком у 
здравственој 
установи 
Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 
Може се 
употребља-
вати у ста-
ционарним 
установама 

Заступник „Аг-
ропрогрес" -
Друштвено 
предузеће за 
спољнотрговин-
ски промет -
Београд. Произ-
вођач: „Тће 
Wellcome Foun-
dation Ltd.", Ве-
лика Британија 

5320/1-75 
од 22. 4. 1977. 

године 

03-1802/1 
од IO. 7. 1990. 

године 

Произвођач: 
,,The Wellcome 
Foundation 
Ltd.", Велика 
Британија. За-
ступник: „Аг-
ропрогрес" -
Друштвено 
предузеће за 
спољнотрговин-
ски промет, Бе-
оград 

„Алкалоид" -
Хемиска, фар-
мацевтска и 
козметичка ин-
дустрија, Скоп-
је 
„Зорка" - Хе-
мијска индус-
трија, Шабац 
„Inex-Hemo-
farm" - Индус-
трија фармаце-
утско-хемијских 
производа и ам-
балаже, Вршац 
„Подравка-Бе-
лупо" - Твор-
ница лијекова, 
Копривница 

„Подравка-Бе-
лупо", Творни-
ца лијекова, 
Копривница 
„Inex-Hemo-
farm" - Индус-
трија фармаце-
утско-хемијских 
производа и ам-
балаже, Вршац 

5688/1-75 
од 22. 4. 1977. 

године 

03-1801/1 
од IO. 7. 1990. 

године 

5318/1 06-3173/1-89 
од 21. 2. 1980. од 14. 12. 1990. 

године године 

05-238/1 06-5252/1-89 
од 12. 6. 1979. од 27. 2. 1990. 

године године 
05/2-5155/1 06-1349/1 

од 23. 12. 1976. од 14. 4. 1990. 
године године 

05-4891/1 06-4994/1 
Од IO. 12. 1980. од 14. 5. 1990. 

године године 

05-4892/1 06-4995/1 
од IO. 12. 1980. од 14. 5. 1990. 

године године 
05-4889/1 06-4992/1 

од IO. 12. 1980. од 14. 5. 1990. 
године године 

05-4890/1 06-4993/1-89 
10.12. 1980. од 14. 5. 1990. 

године године 

1389/1 06-1346/1-89 
од 25. 12. 1974. од IO. 7. 1990. 

године године 

i 
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23 AMINOSTERIL 
L-800 forte 

24 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

25 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

26 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

27 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

28 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

29 ANALGIN 
(Metamizolnatrium) 

30 ANALGIN 
(Metamizolnatrium) 

31 ANGISED 
- ^ (Gliceriltrinitratum) 

раствор за ин-
фузију 

суспензија за 
оралну употре-
бу 

капсуле 250 ml, 
бочица са 16 
капсула од 250 
mg 
капсуле 250 mg, 
бочица са 100 
капсула по 250 
mg 
капсуле 500 mg, 
кутија (ра 16 
капсула по 500 
mg 
капсуле 500 mg, 
кутија са 100 
капсула по 500 
mg 
таблете, кутија 
са IO таблета 
по 500 mg 

таблете, кутија 
са 500 таблета 
по 500 mg 
таблете 0,5 mg, 
кутија са 100 
таблета по 0,5 
mg 

32 APAURIN 
(Diazepamum) 

33 APAURIN 
(Diazepamum) 

34 APAURIN 
(Diazepamum) 

35 AQUA PRO 
INJECTIONE 

36 AQUA REDESTIL-
LATA 

37 AQUA REDESTIL-
LATA 

38 AQUA REDESTIL-
LATA 

инјекције IO mg, 
кутија ca IO ам-
пула од 2 ml по 
IO mg 
дражеје 2 mg, 
кутија ca 30 
дражеја по 2 mg 

дражеје 5 mg, 
кутија ca 30 
дражеја по 5 mg 
инјекције, боца 
са 500 ml 

инјекције, кути-
ја са 50 ампула 
по 2 ml 

инјекције, кути-
ја са 50 ампула 
од 5 ml 
инфекције, кути-
ја са 50 ампула 
по IO ml 

Може се „Inex-Hemo- 1390/1 06-1347/1-89 
употребља- farrrf - Индус- од 25. 12. 1974. од IO. 7. 1990. 
вати у ста- трија фармаце- године године 
ционарној утско-хемијских 
здравственој производа и ам-
установи балаже, Вршац 
Може се из- „Алкалоид" - 3904/1 03-8630/1 
давати само Хемиска, фар- од 15. 12. 1975. од 13. 12. 1990. 
уз лекарски мацевтска и године године 
рецепт козметичка ин-

дустрија, Скоп-
је и и 562/1 06-3716/1-89 

од 19. I. 1972. од 13. 12. 1990. 
године године 

м n 6324/1 03-8600/1 
од 30. I. 1973. од 13. 12. 1990. 

године године 

rt nt 589/1 03-8601/1 
од 28. 6. 1977, од 13. 12. 1990. 

године године 

- м 590/1 03-8602/1 
од 23. 6. 1977. од 13. 12. 1990. 

године године 

Може се из- м 2217/1 03-364/1 
давати само од l i . IO. 1968. од 18. 7. 1990. 
уз лекарски године године 
рецепт w и 1534/1 03-363/1 

од 14. 4. 1975. од 18. 7. 1990. 
године године 

Може се из- Произвођач: 2128/1-80 03-1634/1 
давати само „!Ће Wellcome од 23. 4. 1981. од 25. 12. 1990. 
уз лекарски Foundation године године 
рецепт Ltd.,", Велика 

Британија. За-
ступник: „Аг-
ропрогрес" -
Друштвено 
предузеће за 
спољнотрговин-
ски промет, Бе-
оград n „Крка" - То- 08-2532/1 03-1188/1 
варна здравил, од 22. 7. 1970. од 21. 2. 1990. 
Ново Место године године 

Може се из- „Крка" - То- 15-515-981/1 03-1190/1 
давати само варна здравил, од 7. 12. 1965. од 21. 2. 1990. 
уз лекарски Ново Место године године 
оецепт м м 15-155-481/1 03-1191/1 

од 7. 12. 1965. од 21. 2. 1990., 
године године 

Може се из- Завод за тран- 09-62/2 03-430/1 
давати и без сфузију крви, од 16". 5. 1959. од 28. 12. 1990. 
лекарског Загреб године године 
рецепта и „Inex-Hemo- 108-32/2 06-1354/1 

farm" - Индус- од 6. 12. 1962. од 17. 7. 1990. 
трија фармаце- године године 
утско-хемијских 
производа и ам-
балаже, Вршац и , балаже, Вршац 

15-515-70/2-65 06-1355/1 
од 17. 3. 1965. од 23. IO. 1990. 

године године и ч 15-217/2 06-1356/1 
\ од 18. 4. 1966. од 17. 7. 1990. 

године године 
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39 ARFICIN 
(Rifampicinum) 

40 ARFICIN 
(Rifampicinum) 

41 ARFICIN 
(Rifampicinum) 

42 ARFICIN 
(Rifampicinum) 

43 ARIFONR 

(Indapamidum) 

44 AS PEĐIN P-I 00 
(Acidum acetylsali-
cylicum) 

45 ATROPIN-SUL-
FAS 

46 ATROPIN-SUL-
FAS 

47 ATROPIN -SUL-
FAS 

48 ATROPIN -SUL-
FAS 

49 BARALGIN 

50 BARALGIN 

51 BARALGIN 

52 BARALGIN 

53 BARALGIN 

54 BARALGIN 

55 BAYOLIN 

56 BEDOXIN 
(Pyridoxini chlori-
dum) 

57 BEDOXIN 
(Pyridoxini chlori-
dum) 

капсуле 150 mg, 
кутија ca 16 
капсула по 150 
mg 
капсуле 150 mg, 
кутија ca 100 
капсула по 150 
mg 
капсуле ЗОО mg, 
кутија са 16 
капсула по ЗОО 
mg 
капсуле ЗОО mg, 
кутија са 100 
капсула по ЗОО 
mg 
дражеје, кутија 
са 30 дражеја 
по 2,5 mg 
таблете, кутија 
са 20 таблета 
по 100 mg 

инјекције I mg, 
кутија са IO ам-
пула од I ml по 
I mg 
инјекције I mg, 
кутија ca 50 ам-
пула од I ml по 
I mg 
инјекције 0,5 mg, 
кутија ca IO ам-
пула по 0,5 mg 
инјекције 0,5 
mg, кутија ca 50 
ампула од I ml 
по 0,5 mg 
ампуле, кутија 
ca 5 ампула по 
5 ml 
ампуле, кутија 
са 50 ампула по 
5 ml 
капи, бочица са 
10ml 

таблете, кутија 
са 20 таблета 

таблете, кутија 
са 250 таблета 

супозиториЈе, 
кутија са 5 су-
позиторија 
маст, туба са 35 
g масти 

инјекције, кути-
ја са 50 ампула 
по 50 ml 

таблете, кутија 
са 20 таблета 
по 20 mg 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

„Подравка-Бе-
лупо" - Твор-
ница лијекова, 
Загреб 

Може се из-
давати и без 
лекарског 
рецепта 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

„Зорка" - Хе-
мијска индус-
трија, Шабац 
„Алкалоид" -
Хемиска, фар-
мацевтска и 
козметичка ин-
дустрија, Скоп-
је 
„Подравка-Бе-
лупо" - Твор-
ница лијекова, 
Копривница 

„Југоремедија" 
- Фабрика ле-
кова, Зрењанин 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

„Вауег-Рћагта 
Југославија" -
Товарна фарма-
цевтских ин ке-
мичних издел-
ков, Љубљана 
„Галеника" -
Фармацеутско-
-хемијска ин-
дустрија, Беог-
рад - Земун 

2241/1 
од IO. 12. 1974. 

године 

2241/2 
од IO. 12. 1974. 

године 

2242/1-74 
од IO. 12. 1974. 

године 

2242/1 
од IO. 12. 1974. 

године 

05-1873/1-78 
од 7. 5. 1980. 

године 
294/1 

од 19.5.1983. 
године 

08-11/1-71 
од 18.10.1972. 

године 

08-11/2-71 
од 18.10.1972. 

године 

8-12/1-71 
од 18.10.1972. 

године 
8-12/2-71 

од 18.10.1972. 
године 

108-289/1 
од 27.10.1962. 

године 
15-И-1064/2-67 
од 11.7.1968. 

године 
15-281/1-66 

од 26.7.1966. 
године 

08-1047/1-61 
од 26.1.1962. 

године 
08-1047/2-61 
од 26.1.1962. 

године 
108-287/1 

од 27.10.1962. 
године 
382/1 

од 8.11.1974. 
године 

09-593/1 
од 12.9.1960. 

године 

135 
од 18.12.1953. 

године 

06-5025/1-89 
од 19. IO. 1990. 

године 

06-5026/1 
од 19. IO. 1990. 

године 

06-5027/1-89 
од 19. IO. 1990. 

године 

06-5028/1-89 
од 19. IO. 1990. 

године 

06-2013/1-89 
од 15. 2. 1990. 

године 
06-2231/1-89 
од 13.12.1990. 

године ?: 

06-5006/1-89 
од 14.5.1990. 

године 

06-5005/1 
од 14.5.1990. 

године 

06-5007/1 
од 14.5.1990. 

године 
06-5007/1 ; 

од 14.5.1990. 
године 

06-1503/1-89 
од 7.2.1990. 

године 
06-1502/1-89 
од 7.2.1990. 

године 
06-1505/1-89 
од 8.2.1990. 

године 
06-1506/1-89 
од 7.2.1990. 

године 
06-1501/1-89 
од 7.2.1990. 

године 
06-1504/1-89 
од 8.2.1990. 

године 
03-6356/1 

од 6.12.1990. 
године 

06-915/1-89 
од 16.7.1990. 

године 

06-2989/1^89 
од 19. 7. 1990. 

године 
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58 BELOCILLIN 
(Beazylpenicilli-
num) 

59 BELOCILLIN 
(Benzy!penicilli-
пит) 

60 BELOCILLIN 
(Benzylpenicilli-
num) 

61 BELODERM 

62 BELODERM 

63 BELODERM 

64 BELODERM 

65 BELODERM 

66 BELODERM 

67 BELOMET 
(Ciraetidinum) 

M BELOMET 
(Cimetidinum) 

69 ВЕШМЕТ 
(Cimetidinum) 

70 ВЕШМЕТ 
(Cimetidinum) 

71 BELOMET 
(Cimetidinum) 

I l BELOSALIC 

73 BELOSAUC 

74 BEEOSALIC 

75 BELOSALIC 

76 BENIL 0,5% 
(Naphazolini nitras) 

77 BENIL 1% 
(Naphazolini nitrat) 

78 BEVIPLEX 

инјекције 
4.000.000 и.ј., 
кутија ca I бо. 
ницом no 
4,000.000 и.ј. 
инјекције 
400.000 и.ј., ку-
тија са 50 бочи-
ца по 400.000 
и.ј, 
инјекције 
800.000 и.ј., ку-
тија са 50 бочи-
ца no 800.000 
и ј . 
крема, туба са 
15 g креме 

крема, туба са 
30 g креме 

крема, туба са 
100 g креме 

маст, туба са 15 
g масти 

маст, туба са 30 
g масти 

маст, туба са 
100 g масти 

инјекције, кути-
ја са IO ампула 
од 2 ml по 200 
mg 
таблете 250 mg, 
кутија са 150 
таблета по 200 
mg 
таблете, кутија 
са 35 таблета 
по 200 mg 
таблете 200 mg, 
кутија са 50 
таблета по 200 
mg 
таблете 800 mg, 
кутија са 28 
таблета по 800 
mg 
маст, туба са 30 
g масти 

лосион, бочица 
са 20 ml лосио-
на 
лосион, бочица 
са 50 ml лосио-
иа 
лосион, бочица 
са 100 ml лоси-
она 
капи за нос, бо-
чица са IO ml 

капи са нос, бо-
чица са IO ml 

инјекције, кути-
ја са 5 лиоампу-
ла од 3 ml и 5 
ампула од 2 ml 
воде за инјекције 

„Подравка-Бе-
лупо" - Твор-
ница лијекова, 
Копривница 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

„Подравка-Бе-
лупо" - Твор-
ница лијекова, 
Копривница 

„Крка" - То-
варна здравил, 
Ново Место 

„Галеника" -
Фармацеутско-
-хемијска ин-
дустрија, Беог-
рад-Земун 

2247/1 
од 10.12.1974. 

године 

6-552/1 -
од 30,5.1973. 

године 

6-553/1 
од 30,5.1973. 

године 

05/2-3991/1-75 
од 19.9.1977. 

године 
0502-4815/1 
од 19.9.1977. 

године 
06-1304/1 

од 25.11.1985. 
године 

05/2-3992/1-73 
од 19.12.1977. 

године 
0502-4814/1 
од 19,9.1977. 

године 
06-1305/1 

ОД 25.11.1985. 
године 

06-2598/1 
ОД 30.8.1985. 

године 

06-2596/1 
од 30,8.1985. 

године 

06-2595/1 
од 30,8.1985. 

године 
06-2597/1 

од 30.8.1985. 
године 

Об'1289/1 
од 18.2.1987. 

године 

05-1035/1 
од 19.12.1978. 

године 
05-2120/1 

од 5Л2.1980. 
године 

06-7573/1 
од 5.5.1980. 

године 
06-346/1 

од 22.3.1988. 
,године 

05-5838/1 
од 9.11.1979. 

године 
05-6352/1 

од 22.11.1979. 
године 

07-5299/1-82 
од 13.5.1983. 

године 

06-5009/1 
од 28.12,1990. 

године 

06-5010/1 
од 28.12.1990. 

године 

06-50Ц/1 
од 28.12.1990. 

године 

06-1626/1 
од 28,12.1990, 

године 
06-1627/1 

ОД 28.12.1990. 
године 

06-1628/1 
од 28.12.1990. 

године 
06-1629/1 

од 28.12.1990. 
године 

06-1630/1 
од 28.12.1990. 

године 
06-1625/1 

од 28.12.1990. 
године 

06^5000/1 
од 14,5.1990. 

године 

06-5001/1 
од 14.5.1990. 

године 

06-5003/1 
од 14.5.1990. 

године 
06-5002/1 

од 14.5.1990. 
године 

06-5004/1 
од 14.5.1990. 

године 

06-1631/1 
од 17.12.1990. 

године 
06-1632/1 

од 28.12.1990. 
године , 

06-1633/1 
од 28.12.1990. 

године 
06-1634/1 

од 28.12.1990. 
године 

06-1306/1 
од 28.12.1990. 

године 
06-1307/1 

од 28.12.1990. 
године 

06-5660/1-89 
од 16.7.1990. 

године 
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79 

80 

BEVIPLEX 

BEVIPLEX 

дражеје, кутија 
ca 30 дражеја 

грануле, кутија 
са 70 g гранула 

Може се из-
давати и без 
лекарског 
рецепта 

99 99 

09-1902/1-59 
од 18.6.1960. 

године 

61 
од 21.4.1955. 

године 

06-5668/1-89 
од 16.7,1990. 

године 

06-5659/1-89 
од 16.7.1990. 

године 
81 BISOLVON 

(Bromohexini chlo-
ridum) 

инјекције 4 mg, 
кутија са 5 ам-
пула од 2 ml по 
4 mg n 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

„Здравље" -
Фабрика фар-
мацеутских и 
хемијских про-
извода, Леско-
вац 

08-5257/1 
од 9=2.1971. 

године ' 

06-1639/1-89 
од 14.41990, 

године 

82 BISOLVON 
(Bromohexini chlo-
ridum) 

капи, 
боца са 40 ml 
раствора 

99 05-4649/1-78 
од 12.9.1979. 

године 

06-1637/1-89 
од 14.4.1990, 

године 
83 BISOLVON 

(Bromohexini chlo-
ridum) 

таблете 8 mg, 
кутија са 20 
таблета по 8 mg 

и 99 08-5255/1-70 
ОД 19.2.1971. 

године 

06-1638/1-89 
од 14,4.1990. 

године 
84 BRUFEN 

(Ibuprofenum) 
дражеје, кутија 
са 30 дражеја 
по 200 mg 

Може се из-
давати и без 
лекарског 
рецепта 

„Галеника" -
Фармацеутско-
-хемијска ин-
дустрија, Беог-
рад - Земун 

05-6218/1-69 
од 2.7.1970. 

године 

06-80/1-89 
од 10.7,1990. 

године 

85 BRUFEN 
(Ibuprofenum) 

дражеје, кутија 
са 30 дражеја 
по 400 mg 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

99 0502-5154/1-76 
од 29.6.1977. 

године 

06-81/1-89 
од i 0.7,1990. 

године 

86 BUSCOPAN 
(Scopolaminum) 

л 

инјекције 20 mg, 
кутија са 6 ам-
пула од I ml по 
20 mg 

n „Здравље" -
Фабрика фар-
мацеутских и 
хемијских про^ 
извода, Леско-
вац 

08-292/1 
ОД 14.4.1961. 

године 

Об'1643/1-89 
од 14.5Л 990. 

године 

87 BUSCOPAN 
(Scopolaminum) 

дражеје IO mg, 
кутија са 20 
дражеја по IO 
mg 

I 99 09-294/1 
од 14.4.1961. 

године 

06-1644/1.89 
од 14.5.1990. 

године 

88 BUSCOPAN 
(Scopolaminum) 

супозиторије за 
децу, кутија са 
6 супозиторија 
по 7,5 mg 

н 99 15-515-123/1 
од 8.6.1964. 

године 

06-1645/1-89 
ОД 14.5Л990, 

године 

89 BUSCOPAN 
(Seopolaminum) 

супозиторије за 
одрасле, кутија 
са 6 супозито-
рија по IO mg 

и 99 08-293/1 
од 14.4.1961, 

године 

06-1646/1-89 
од 14.5.1990. 

године 

90 CANESTEN крема 1%, 
туба са 20 g 1% 
креме 

99 „Вауег-Рћагта 
Југославија" -
Товарна фарма^ 
цевтских ин ке-
мичних издел-
ков, Љубљана 

05/2-2372/1 
од 24.4.1975. 

године 

06-6359/1 
од 6Л2Л990, 

године 

91 CANESTEN 3 
(Clotrimazolum) 

вагиналете, ку-
тија са 3 ваги-
налете по 200 
mg 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

„Вауег-Рћагта 
Југославија" -
Товарна фарма-
цевтских ин ко-
мичних издел-
ков, Љубљана 

07-2752/1 
од 17Л2Л981, 

године 

06-6358/1 
од 6Л 2 Л 990, 

године 

92 CEFALEXIN 
(Cefalexinum) 

капсуле 500 mg, 
бочица са 16 
капсула по 500 
mg 

и „Алкалоид" -
Хемиска, фар-
мацеуте^ и 
козметичка ин-
дустрија, Скоп-
је 

1105/1 
од 5.7.1976, 

године 

03-8608/1 
од !ЗЛ2,1990. 

године 

93 CEFALEXIN 
(Cefalexinum) 

капсуле 500 mg, 
бочица са 100 
капсула по 500 
mg 

и 99 3055/1 
од 5.7.1976, 

године 

03.8609/1 
од 13.12.1990. 

године 

i 
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94 CEFALEXIN 
(Cefalexinum) 

95 CEPOREX 
(Cefalexinum) 

96 CEPOREX 
(Cefalexinum) 

97 CEPOREX 
(Cefalexinum) 

98 CEPOREX 
ЧЧ (Cefalexinum) 

99 CEPOREX 
(Cefalexinum) 

100 CEPOREX 
(Cefalexinum) 

IO! CERSON 
(Nitrazepamum) 

Г02 CERSON 
(Nitrazepamum) 

103 CHLORAMPHE-
NICOL 
(Chloramphenico-
lum) 

104 CHLORAMPHE-
NICOL 
(Chloramphenico-
lum) 

105 CHLORAMPHE-
NICOL 
(Chloramphenico-
lum) 

106 CISRELAX 
(Emepronii bromi-
dum) 

107 ЦЕПИВО ПРО-
ТИВ ДИФТЕРИЈЕ, 
ТЕТАНУСА И 
ПЕРТУ СИС A ад-
сорбирано 
(Vaccinum diphthe-
ro-tetanopertussi-
cum, adsorptum) 

108 ЦЕПИВО ПРО-
ТИВ ДИФТЕРИЈЕ, 
ТЕТАНУСА И 
ПЕ РТУ СИС A ал-
сорбирано (Vacci-
num diphtero-teta-
no-pertussicum, ad-
sorptum) 

суспензија за 
оралну употре-
бу, бочица са 
сувом супстан-
цијом за при-
прему 100 ml 
суспензије за 
оралну употре-
бу 
капсуле 250 mg, 
кутија са 16 
капсула по 250 
mg 

капсуле 250 mg, 
кутија са 100 
капсула по 250 
mg 
капсуле 500 mg, 
кутија са 16 
капсула по 500 
mg 
капсуле 500 mg, 
кутија са 100 
капсула по 500 
mg 
сува смеса за 
припрему сиру-
па, бочица са 
100 ml сирупа 
сува смеса за 
припрему капи, 
бочица са IO ml 
суспензије 
таблете 5 mg, 
кутија са блис-
тер - пакова-
њем од IO таб-
лета по 5 mg 
таблете 5 mg, 
кутија са 30 
таблета по 5 mg 
капсуле, кутија 
са I(M капсуле 
по 250 mg 

маст за очи, ту-
ба са 5 g масти 

маст за очи и 
кожу, туба са 5 
g масти 

i 
таблете, кутија 
са 50 таблета 
по 200 mg 
инјекције, кути-
ја са I ампулом 
од 0,5 ml 

инјекције, кути-
ја^ са I бочицом 
од 5 ml (IO до-
за) 

4 5 6 7 

и и 4360/1 
i 
06-3174/1-89 

од 5.7.1976. од 13.12.1990. 
године године 

м „Плива" - Фар- 6-1818/1 03-6293/1 
мацеуте^, хе- од 13.9.1972. од 13.11.1990. 
мијска, пре- године године 
храмбена и коз-
метичка индус-
трија, Загреб и n 6-1818/2 03-7808/1 

од 13.9.1972. од 13.11.1990. 
године године 

и w 6-1821/1 03-6294/1 
од 13.9.1972. од 13.11.1990. 

године године 
м и 6-1821/1 03-7807/1 

од 13.9.1972. од 13.11.1990. 
године године 

vt fl 6-1820/1 03-6292/1 
од 18.9.1972. од 13.11.1990. 

године године 
и и 0502-4528/1-77 03-6297/1 

од 25.4.1978. од 13.11.1990. 
године године 

Може се из- „Подравка-Бе- 05-2-2711/1 06-488/1-8 
давати само лупо" - Твор- од 22. 10.175. од 17.10.1990. 
уз лекарски ница лијекова, године године 
рецепт Загреб 

и n 2246/1 06-4989/1-89 
од 10.12.1974. од 17.10.1990. 

године године 
„Галеника" - 0502-1640/1 06-917/1-89 
Фармацеутско- од 29.6.1977. од 10.7.1990. 
-хемијска ин- године године 
дустрија, Беог-
рад-Земун И и 05-3974/1 06-918/1-89 

од 29.12.1980. од 10.7.1990. 
године године 

и ч 05-2984/1 06-916/1-89 
од 25.6.1969. од 10.7.1990. 

године године 
и n 07-2001/1 06-82/1-89 

од 28.4.1981. од 9.7.1990. 
године године 

Може се Имунолошки 09-4867/1-59 06-5394/1 
употребља- завод, Загреб од 29.4.1960. од 5.12.1990. 
вати само у године године 
здравстве-
них радним 
организаци-
јама 

от и 09-4867/2-59 06-5395/1 
од 29.4.1960. од 5Л2.1990, 

године године 

i Ј 
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1 2 3 4 5 6 7 

109 ЦЕПИВО ПРО-
ТИВ РУБ БОЛЕ 
ЖИВО ЛИОФИ-
ЛИЗИРАНО (Vac-
cinum rubeolae vi-
vum lyophilisatum) 

HO ЦЕПИВО ПРО-
ТИВ РУББОЛЕ 
ЖИВО, ЛИОФИ-
ЛИЗИРАНО (Vac-
cinum rubeolae vi-
vum lyophilisatum) 

111 ЦЕПИВО ПРО-
ТИВ МОРБИЛА, 
РУ БЕО ЛЕ И Г1А-
РОТИТИСА ЖИ-
ВО, ЛИОФИЛИ-
ЗИРАНО (Vacci-
num morbidnim, 
rubeolae et parotiti-
dis vivum, lyophili-
satum) 

112 ЦЕПИВО ПРО-
ТИВ МОРБИЛА, 
РУБ БОЛЕ И ПА-
РОТИТИСА ЖИ-
ВО, ЛИОФИЛИ-
ЗИРАНО (Vacci-
num morbillorum, 
rubeolae et parotiti-
dis vivum, lyophili-
satum) 

113 ЦЕПИВО ПРО-
ТИВ РУБЕОЛЕ 
ЖИВО, ЛИОФИ-
ЛИЗИРАНО (Vac-
cinum rubeolae vi-
vum, lyophilisatum) 

114 ЦЕПИВО ПРО-
ТИВ РУБЕОЛЕ 
ЖИВО, ЛИОФИ-
ЛИЗИРАНО (Vac-
cinum rubeolae vi-
vum, lyophilisatum) 

115 ЦЕПИВО ПРО-
ТИВ РУБ БОЛЕ 
ЖИВО, ЛИОФИ-
ЛИЗИРАНО (Vac-
cinum rubeolae vi-
vum, lyophilisatum) 

116 ЦЕПИВО ПРО-
ТИВ ПАРОТИТИ-
CA ЖИВО ЛИО-
ФИЛИЗИРАНО 
(Vaccinum parotiti-
dis vivum, lyophili-
satum) 

117 ЦЕПИВО ПРО-
ТИВ ПАРОТИТИ-
CA ЖИВО ЛИО-
ФИЛИЗИРАНО 
(Vaccinum parotiti-
dis vivum lyophili-
satum) 

118 ЦЕПИВО ПРО-
ТИВ ПАРОТИТИ-
CA ЖИВО ЛИО-
ФИЛИЗИРАНО 
(Vaccinum pamtiti-
dis vivum lyophili-
satum) 

инјекције, кути-
ја ca I ампулом 
ca 2 дозе вакци-
не растварам 

инјекције, кути-
ја са I ампулом 
са 5 доза и рас-
тварам 

инјекције, кути-
ја са I ампулом 
од 2 дозе цели-
ва и растварам 

инјекције, кути-
ја са I ампулом 
од I дозе пеци-
ва и растварам 

Може се 
употребља-
вати у 
здравстве-
ним устано-
вама 

Имунолошки 
завод, Загреб 

инјекције, кути-
ја: I бочица са 
5 доза вакцине 
-I- растварам 

инјекције, кути-
ја: I бочица са 
2 дозе вакцине 
4- растварам 

инјекције, кути-
ја: I бочица са 
I дозом вакци-
не -f растварам 

инјекције, кути-
ја: ампула са I 
дозом вакцине 
-h растварам 

инјекције, кути-
ја: ампула са 2 
дозе вакцине -I-
растварач 

инјекције, кути-
ја: ампула са 5 
доза вакцине ч-
растварач 

08-690/3 
од 20.7.1970. 

године 

08-690/5 
од 20.7.1970. 

године 

731/1 
од 15.10.1974. 

године 

730/1 
од 15.10.1974. 

године 

05-2197/1 
од 3.12.1980. 

године 

05-2198/1 
од 3.12.1980. 

године 

05-2196 
од 3.12.1980. 

године 

6-1035/1 
од 5.9.1972. 

године 

6-1036/1 
од 5.9.1972. 

године 

6-1037/1 
од 5.9.1972. 

године 

06-11665/1-89 
од 14.12.1990. 

године 

06-11666/1-88 
од 14.12.1990. 

године 

06-8343/1-88 
од 28.12.1990. 

године 

06-Г1664/ I 
од 28,124990. 

године 

06-11670/1-88 
од 14.12.1990. 

године 

06-11669/1-8 
од 14.12.1990. 

године 

06-11668/1-88 
од 14.12.1990. 

године 

06-8340/1-88 
од 14.1 ?Л 990. 

године 

06-11657/1-88 
од 14.12.1990. 

године 

06-11658/1-88 
од 14.12.1990. 

године 
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119 ЦЕПИВО ПРО-
ТИВ ПАРОТИТИ-
СА ЖИВО ЛИО-
ФИЛИЗИРАНО 
(Vaccinum parotiti-
dis vivum lyophili-
satum) 

120 ЦЕПИВО ПРО-
ТОВ ПАРОТИТИ-
СА ЖИВО, ЛИО-
ФИЛИЗИРАНО 
(Vaccinum parotiti-
dis vivum lyophili-
satum) 

121 ЦЕПИВО ПРО-
ТИВ ПАРОТИТИ-
CA ЖИВО, ЛИО-
ФИЛИЗИРАНО 
(Vaccinum parotiti-
dis vivum lyophili-
satum) 

122 ЦЕПИВО ПРО-
, ТИВ ПАРОТИТИ-

CA ЖИВО, ЛИО-
ФИЛИЗИРАНО 

. (Vaccinum parotiti-
dis vivum lyophili-
satum) 

123 ЦЕПИВО ПРО-
ТИВ ПАРОТИТИ-
CA ЖИВО, ЛИО-
ФИЛИЗИРАНО 
(Vaccinum parotiti-
dis vivum lyophili-
satum) 

124 ЦЕПИВО ПРО-
ТИВ ПАРОТИ ТИ-
СА ЖИВО, ЛИО-
ФИ ЛИЗИ РАНО 
(Vaccinum rubeolae 
vivum, lyophilisa-
tum) 

125 ЦЕПИВО ПРО-
ТИВ РУ БЕО ЛЕ 
ЖИВО ЛИОФИ-
ЛИЗИРАНО (Vac-
cinum robeolae vi-
vum lyophilisatum) 

126 ЦЕПИВО ПРО-
ТИВ РУБ БОЛЕ 
ЖИВб, ЛИОФИ-
ЛИЗИРАНО (Vac-
cinum rubeolae vi-
vum lyophilisatum) 

127 ČORDARONE 
(Amiodaroni chlori-
dum) 

128 CORDARONE 
(Amiodaroni chlori-
dum) 

129 CORDARONE 
(Amiodaroni chlori-
dum) 

130 CORDIPIN 
(Nifedipinum) 

131 CORDIPIN 
(Nifedipinum) 

инјекције, кути-
ја: ампула ca IO 
доза вакцине + 
растварач 

инјекције, кути-
ја: бочица са I 
дозом вакцине 
4- растварач 

инјекције, кути-
ја: бочица са 5 
доза вакцине 4-
растварач 

инјекције, кути-
ја: бочица са 2 
дозе вакцине 4-
растварач 

инјекције, кути-
ја: бочица са IO 

доза вакцине + 
растварач 

инјекције, кути-
ја: I бочица са 
IO доза вакцине 
4- растварач 

инјекције, кути-
ја са I ампулом 
са I дозом вак-
цине 4- раства-
рач 

инјекције, кути-
ја са IO доза 
вакцине и рас-
варач 

инјекције 150 
mg, кутија са 5 
ампула од 3 ml 
по 150 mg 
инјекције 150 
mg, кутија са 50 
ампула од 3 ml 
по 150 mg 

таблете, кутија 
са 60 таблета 
по 200 mg 

таблете IO mg, 
кутија са 50 
таблета по IO 
mg 
таблете IO mg, 
кутија са 100 
таблета по 10mg 

Може се 
употребља-
вати само у 
здравстве-
ним устано-
вама 

Имунолошки 
завод, Загреб 

Може се 
употребља-
вати у 
здравстве-
ним устано-
вама 
Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

„Крка" - То-
варна здравил, 
Ново Место 

„Крка" - То-
варна здравил, 
Ново Место 

6-1038/1 
од 5.9.1972. 

године 

05-2200/1 
од 3.12.1980. 

године 

05-2202/1 
од 3.12.1980. 

године 

06-2201/1 
од 3.12.1980. 

године 

05-2203/1 
од 3.12.1980. 

године 

05-2199/1-88 
од 3.12.1980. 

године 

08-690/1 
од 20.7.1970. 

године 

08-690/4 
од 20.7.1970. 

године 

05-3727/1-78 
од 17.1.1980. 

године 

05-3777/1-88 
од 17.1.1980. 

године 

412/2 
од 8.11.1974. 

године 

07-3973/1 
од 3.12.1981. 

године 

06-1838/1 
од 19.11.1985. 

године 

06-11659/1-88 
од 14.12.1990. 

године 

06-11660/1-88 
од 14.12.1990. 

године 

06-11662/1-88 
од 14.12.1990. 

године 

06-11661/1-88 
од 14.12.1990. 

године 

06-11663/1-88 
од 14.12.1990. 

године 

06-11671/1-88 
од 14.12.1990. 

године 

06-8339/2-88 
од 14.12.1990. 

године 

06-11667/1-88 
од 14.12.1990. 

године 

06-1299/1 
од 17.4.1990. 

године 

06-1298/1 
од 14.4.1990. 

године 

06-1300/1 
од 28.12.1990. 

године 

06-1310/1 
од 28.12.1990. 

године 

06-1309/1 
од 28.12.1990. 

године 
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132 CORTICIN 

133 DAKTARIN 
(Miconazolum) 

134 DAKTARIN ^ 
(Miconazoli nitras) 

135 DAKTARIN 
(Miconazolum) 

136 DAKTARIN 
(Miconazolum) 

137 DARAPRIM 
(Pirimetaminum) 

138 DECA-DURABO-
LIN 

139 DECA-DURABO-
LIN 

141 DIAZEPAM 
(Diazepamum) 

142 DIAZEPAM 
(Diazepamum) 

143 DILACOR 
(Digoxinum) 

маст за очи, ту-
ба са 3,5 g мас-
ти 

инјекције, кути-
ја са 5 ампула 
од 20 ml по 200 
mg 

крема 20 mg, 
туба са 30 g 

орални гел, ту-
ба са 40 g гела 

тинктура, бочи-
ца са 30 ml 

таблете, кутија 
са 30 таблета 
по 25 mg 

инјекције 25 mg, 
кутија са 12 ам-
пула од I ml по 
25 mg 

инјекције 50 mg, 
кутија са 12 ам-
пула од I ml по 
5 mg 

140 DIAMOX 
(Acetazolamidinum) 

Може ce 
употребља-
вати само у 
стационар-
ним здрав-
ственим ус-
тановама 
Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

таблете 250 mg, 
кутија са 25 
таблета по 250 
mg 

дражеје 2 mg, 
кутија са 30 
дражеја по 2 mg 

дражеје 5 mg, 
кутија са 30 
дражеја по 5 mg 
инјекције, кути-
ја са 6 ампула 
од 2 ml по 0,25 
mg 

„Галеника" -
Фармацеутско-
-хемијска ин-
дустрија, Беог-
рад, Земун 
„Крка" - То-
варна здравил -
Ново Место 

Произвођач: 
The Wellcome 
Foundation Ltd., 
Велика Брита-
нија Заступник: 
„Агропрогрес" 
Друштвено 
предузеће за 
спољнотрговин-
ски промет, Бе-
оград 
Произвођач: 
N.V. Organon, 
Oss, Холандија. 
Заступник: 
„Хермес" - За-
сгупство инос-
траних фирми 
и унутрашња 
трговина, Љуб-
љана 
Произвођач: 
„N.V.Organon", 
Oss, Холандија 
Заступник: 
„Хермес" - За-
ступство инос-
траних фирми 
и унутрашња 
трговина, Љуб-
љана 
„Inex-Hemo-
farm" - Индус-
трија фармаце-
утско-хемијских 
производа и ам-
балаже, Вршац 
„Алкалоид" -

4 Хемиска, фар-
мацевтска и 
козметичка ин-
дустрија, Скоп-
је 

„Здравље" -
Фабрика фар-
'мацеутских и 
хемијских про-
извода, Леско-
вац 

09-360/2 
од 19.5.1958. 

године 

05-1182/1 
10.9.1980. 
године 

410/1 
. од 3.9.1974. 

године 

07-3127/1 
од 9.7.1981. 

године 
07-3126/1 

од 9.8.1981. 
године 

09-4987/1-59 
од 21.5.1960. 

године 

16-63/1 
од 24.4.1963. 

године 

259/1-62 
од 10.1.1963. 

године 

15-469/1 
од 26.12.1966. 

године 

05/2-3065/1-74 
од 28.4. 

године 

05/2-3065/2-74 
од 28.4.1975. 

године 
08-1633/1-71 

од 24.4.1972. 
године 

06-92/1-89 
од 10.7.1990. 

године 

03-1737/1 
од 28.12.1990. 

године 

03-1735/1 
од 28.12.1990. 

године 

06-1305/1 
од 28.12.1990. 

године 
03-1736/1 

од 28.12.1990. 
године 

03-1635/1 
од 25.12.1990. 

године 

06-705/1 
од 27.7.1990. 

године 

06-4048/1-89 
од 27.7.1990. 

године 

06-1341/1 
од 17.10.1990,^ 

године 

06-2244/1-89 
од 20.7.1990. 

године 

06-2245/1-89 
од 20.7.1990. 

године 
06-1653/1 

од 28.12.1990. 
године 

- к 
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1 2 3 4 5 6 7 

144 DILACOR 
(Digoxinuro) 

145 DILACOR 
(Digo?uiium) 

146 DIPIRIDAMOL 
(Dipyridamolum) 

147 DIPIRIDAMOL 
(Dipyndamo!um) 

148 DIPROGENT 

149 DIPROGENT 

JSO DIPROGBNT 

151 DI PROCENT 

152 DITAMIN 
(Dihydroergotammi 
metansulfonas) 

153 DITAMIN 
(Dihydroergotamini 
metansulfonas) 

154 DITAMIN 
(Dihydroergotamini 
metansu I fonas) 

155 DOKSICIKLIN 
(Doxycyclini chlori-
dum) 

156 DOKSICIKLIN 
(Doxycyclini chlori-
duni) 

157 DRAMAMINE 
(Dimenhydrinatum) 

158 DUGEN 
(Medroxyprogeste-
ronii acetas) 

159 DUGEN 
(Medroxyprogeste-
ronii acetas) 

160 DUGEN 
(Medroxyprogeste-
ronii acetas) 

капи, бочица ca 
IO mi капи 

таблете, кутија 
ca 20 таблета 
по 0,25 mg 
дражеје 75 mg, 
кутија са 15 
дражеја по 75 
mg 
дражеје 75 mg, 
кутија са 60 
дражеја по 75 
mg 
крема, туба са 
15 g креме 

крема, туба са 
30 g креме 

маст, туба са 15 
g масти 

маст, туба са 30 
g масти 

инјекције, кути-
ја са 50 ампула 
од I ml по I mg 

раствор, бочица 
са 30 ml 

ретард-таблете, 
кутија са 20 ре-
тард-таблета 
капсуле 100 mg 
кутија са 25 
капсула по 100 
mg 
капсуле 100 mg 
кутија са 100 
капсула по 100 
mg 
таблете, кутија 
са IO таблета 
по 50 mg 

инјекције 150 
mg за и.м. при-
мену, кутија са 
I бочицом од 3 
ml по 150 mg 

инјекције 250 
mg, кутија са I 
бочицом од 5 
ml суспензије 
по 250 mg 
форте инјекције 
500 mg за и.м. 
примену, кутија 
са I бочицом 
од 3,3 ml сус-
пензије по 500 
mg 

Може се 
употребља-
вати у 
здравет?е-
ним устано-
вама 

„Подравка-Бе-
лупо" - Твор-
ница лијекова, 
Копривница 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

„Подравка-Бе-
лупо", ООУР 
Маркетинг, За-
греб 

„Лек" - Товар-
на фармацев-
тских ин кемич-
них изделков, 
Љубљана 

„Подравка-Бе-
лупо" - Твор-
ница лијекова, 
Копривница 

„Галеника" -
Фармацеуте^-
-хемијска ин-
дустрија, Беог-
рад-Земун 
„Inex-Hemo-
farm" - Индус-
трија фармаце-
утско-хемијских 
производа и ам-
балаже, Вршац 

08-1634/1-71 
од 24.4.1972. 

године 

08-1635/1-71 
од 24.4.1972. 

године 
08-32/1-71 

од 
23.10.1972. 

године 
07-3126/83 
од 9.3.1984. 

године 

05/2-706/1 
од 24.4.1975. 

године 
05/2-706/2 

од 24.4Л975. 
године 

05/2-705/1 
од 24.4.1978. 

године 

05-2-706/2 
од 24.4.1975. 

године 
05/2-3128/1 
од 28.7.1976. 

године 

0501/3851/1 
од 7.6.1979. 

године 
05-2263/1-78 
од 7.6.1979. 

године 
05/2-3993/2 
од 4.10.1975. 

године 

05/2-3993/3 
од 4.10.1975. 

године 

05-5755/1 
од 23.10.1979. 

године 

06-685/1 
од 25.3.1986. 

године 

06-684/1 
од 25.3.1986. 

године 

06-682/1 
од 25.3.1986. 

године 

06-1654/1 
од 19.11.1990. 

године 
06-1652/1 

од 19Л 1.1990. 
године 

06-2552/1-89 
од 15.5.1990. 

године 

06-2553/1-89 
од 15.5.1990. 

године 

06-1624/1 
од 28.12.1990. 

године 
06-1621/1 

од 28.12.1990. 
године 

064622/1 
од 28.12.1990. 

године 

06-1623/1 
од 28.12.1990. 

године 
06-1912/1 

од 19.3.1990. 
године 

06-1910/1 
од 19.3.1990. 

године 
06-1911/1 

од 19.3.1990. 
године 

06-4968/1-89 
од 17.12.1990. 

године 

06-4969/1 
од 17.12.1990. 

године 

06-922/1-89 
од 6.7.1990. 

године 

06-1378/1-89 
од 19.11.1990. 

године 

06-1377/1 
од 19.11.1990. 

године 

06-1379/1-89 
од 19.11.1990. 

године 
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161 DUGEN 
(Medroxyprogeste-
ronii acetas) 

таблете 100 mg, 
кутија ca 100 
таблета по 100 
mg 

162 DUGO DOL 
(Diflunisalum) 

163 DUGO DOL 
(Diflunisalum) 

164 EAR 

165 EGLONYL 
(Sulpiridum) 

166 EGLONYL 
(Sulpiridum) 

167 EGLONYL 
(Sulpiridum) 

168 EGLONYL 

169 EGLONYL 
(Sulpiridum) 

170 EM KO 

171 ENBECIN 

таблете, кутија 
ca 20 таблета 
по 250 mg 

таблете, кутија 
са 100 таблета 
по 250 mg 
таблете, кутија 
са 100 таблета 

ампуле, кутиЈа 
са 30 ампула од 
2 ml/100 mg 

капсуле, кутиЈа 
са 30 капсула 
по 50 mg 

форте таблете, 
кутија са 12 
форте-таблета 
по 200 mg 
форте-таблете, 
кутија са 120 
форте-таблета 
по 200 mg 
раствор, бочица 
са 120 ml рас-
твора 
пена за ваги-
налну употребу, 
боца са 120 g 
пене 

капи, 1-бочица 
са сувом сме-
шом од 1.250 
и.ј. бацитраци-
на и 16.500 и.ј. 
неомицина (у 
облику сулфа-
та) 
Н-бочица са 5 
ml изотоног 
раствора нари-
јум-хлорида 

Може се 
употребља-
вати у ста-
ционарним 
здравстве-
ним устано-
вама. Изу-
зетно, лек се 
може издати 
и уз рецепт 
лекара ради 
наставка те-
рапије код 
куће ако је 
назначено 
да је лице 
претходно 
лечено овим 
леком у 
здравственој 
установи 
Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

Може се 
употребља-
вати само у 
стационар-
ним здрав-
ственим ус-
тановама 
Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

Може се из-
давати и без 
лекарског 
рецепта 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

„Inex-Hemo-
farm" -Индус-
трија фармаце-
утско-хемијских 
производа и ам-
балаже, Вршац 

06-690/I 
од 25.3.1986. 

године 

06Л380/1-89 
од 19.11.1990. 

године 

„Алкалоид" -
Хемиска, фар-
мацевтска и 
козметичка ин-
дустрија, Скоп-
је 

,,Inex-Hemo-
farai" - Индус-
трија фармаце-
утско-хемијских 
производа и ам-
балаже, Вршац 
„Алкалоид" -
Хемиска, фар-
мацевтска и 
козметичка ин-
дустрија, Скоп-
је 

„Галеника" -
Фармацеутско-
-хемијска ин-
дустрија, Беог-
рад-Земун 

5649/2-79 
од 21.4.1980. 

године 

5660/1-79 
од 21.4.1980. 

године 
07-4813/1 

од 8.3.1982. 
године 

6-4041/1 
од 25.12.1973. 

године 

08-1357/71 
од 19.7.1972. 

године 

08-1359/1-71 
од 19.7.1972. 

године 

08-1359/1-71 
од 19.7.1972. 

године 

2111/1 
од 29.12.1980. 

године 
15-679/1 

од 26.12.1966. 
године 

1605/56 
од 4.2.1957. 

године 

06-2247/1-89 
од 18.7.1990. 

године 

06-2246/1-89 
од 18.7.1990. 

године 
06-1340/1 

од 11.12.1990. 
године 

06-2224/1-89 
од 17.7.1990. 

године 

06-2225/1-89 
од 19.8,1990. 

године 

06-2227/1-89 
од 18.7.1990. 

године 

06-2226/1-89 
од 18.7.1990. 

године 

06-2223/1-89 
од 17.7.1990. 

године 
06-2357/1-89 
од 10.7.1990. 

године 

06-920/1-89 
од 10.7.1990. 

године 

-r 
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172 ENBECIN 

173 ENBECIN 

174 Е МГК) METRI!^ 
(LynestrenoIum) 

175 ENDOXAN 
(Cyclophosphami-
dum) 

176 ENDOXAN 
(Cyclophosphami-
dum) 

177 ENDOXAN 
(Cyckyphosphami-
to) 

ITS ERAZOM 
(Plroxicanram) 

179 ERAZON 
(Pirozicamum) 

UO ERITROMICIN 
(Efythromycimim) 

181 ERITRO MIĆIN 
(Erytfcromyci mira) 

1S2 ESBESUL 

МЗ ESBESUL 

184 ESBESUL 

115 ESBESUL 

маст, туба ca 5 
g масти 

прашак у pac-
пршивачу, до-
зна са 200 g 
прашка у рас-
пршивачу 
таблете, кутија 
са 30 таблета 
по 5 mg 
инјекције 100 
mg, кутија са IO 
бочица по 100 
mg 

инјекције 200 
mg, кутија са IO 
бочица no 200 
mg 
дражаје, кутија 
са 50 дражеја 
по 50,0 mg 
капсуле IO mg, 
кутија са 20 
капсула по IO 
mg 
капсуле IO mg, 
кутија са 50 
капсула по IO 
mg 
капсуле 250 mg, 
кутија са 16 
капсула по 250 
me 
капсуле 250 mg, 
кутија са 100 
капсула по 250 
mg 
таблете за децу, 
кутија са 20 
таблета за децу 

Може се 
употребља-
вати у ста-
ционарној 
здравственој 
установи. 
Изузетно, 
лек се може 
издати и уз 
рецепт лека-
ра ради на-
ставка тера-
пије код ку-
ће, ако је на-
значено да 
је лице пре-
тходно лече-
но овим ле-
ком у здрав-
ственој уста-
нови 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 
може се из-
давати само 
уз лекарски 
оецепт 

таблете за децу, 
кутија са 100 
таблета за децу 
таблете за децу, 
кутија са 400 
таблета за децу 
таблете за од-
расле, кутија са 
20 таблета 

„Зорка" - Хе-
мијска индус-
трија, Шабац 
„Босналијек" -
Друштвено 
предузеће -
Творница за 
производњу ли-
јекова и помоћ-
них љековитих 
средстава, Са-
рајево 

„Крка" - То-
варна здравил, 
Ново Место 

„Крка" - То-
варна здравил, 
Ново Место 

„Подравка-Бе-
лупо" - Твор-
ница лијекова, 
Копривница 

Друштвено 
предузеће „Бос-
налијек" -
Творница за 
производњу ли-
јекова и помоћ-
них лековитих 
средстава, Са-
рајево 

748 
од 5.9.1956. 

године 
06-3095/1 

од 8.10.1985. 
године 

0502/346/1 
од 8.5.1978. 

године 
09-2531/1 

од 15.8.1959. 
године 

09:2531/2 
од 15.8.1959. 

године 

09-2531/1 
од 15.8.1959. 

године 
07-2440/1 

од 3.12.1982. 
године 

07-2445/1 
од 3.12.1982. 

године 

2522/1 
од 10.12.1974. 

године 

2522/2 
од 10.12.1974. 

године 

05-2893/1 
од 18.7.1979. 

године 

05-2890/1 
од 18.7.1979. 

године 
05-2895/1 

од 18.7.1979. 
године 

05-2889/1 
од 18.7.1979. 

године 

06-919/1-89 
од 10.7.1990. 

године 
06-921/1-89 
од 10.7.1990. 

године 

06-2014/1-89 
од 27.2.1990. 

године 
03-871/1 

од 6.2.1990. 
године 

03-872/1 
од 6.2.1990. 

године 

03-869/1 
од 6.2.1990. 

године 
06-1303/1-89 
од 14.2.1990. 

године 

06-1302/1 
од 14.2.1990. 

године 

06-4957/1-89 
од 14.5.1990. 

године 

06-4956/1 
од 14.5.1990. 

године 

06-2893 
од 6.2.1990. 

године 

06-4205/1 
од 6.2.1990. 

године 
03-4206/1 

од 14.5.1990. 
године 

06-3177/1-89 
од 13. 12. 1990. 

године 
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186 ESBESUL 

187 ESBESUL 

188 FAKTU 

189 FAKTU 

190 FASIGYN 
(Tinidazolum) 

191 FERRO-GRADU-
MET 
(Ferrosi-sulfatis) 

192 ФИЗИОЛОШКИ 
РАСТВОР 
(Natrij chloridi so-
lutio 0,9%) 

193 FLUONATRIL 
(Natrii fluoridum) 

194 FLUONATRIL 
(Natrii fluoridum) 

195 FLUONATRIL 
(Natrij fluoridum) 

196 FURSEMID 
(Furosemidum) 

197 FURSEMID 
(Furosemidum) 

198 FOLAN 
(Acidum folicum) 

199 FOLAN 
(Acidum fol i cu m) 

200 GAMEX 
(Lindanum) 

201 GAMEX 
(Lindanum) 

таблете за од-
расле, кутија са 
100 таблета 

таблете за од-' 
расле, кутија са 
400 таблета 
маст, туба са 
20 g масти 

супозиториЈе, 
кутија са IO су-
позиторија 
таблете 500 mg, 
кутија са 4 таб-
лете по 500 mg 

таблете, кутија 
са 30 таблета 

инјекције, кути-
ја са 50 ампула 
по IO ml 

таблете 0,25 mg 
кутија са 400 
таблета по 0,25 
mg 

таблете 0,25 mg 
кутија са 1000 
таблета по 0,25 
mg 

таблете I mg, 
кутија са 250 
таблета по I mg 
инјекције 20 mg, 
кутија са 5 ам-
пула од 2 ml по 
20 mg 

таблете, кутија 
са 100 таблета 
по 40 mg 

инјекције, кути-
ја са 5 ампула 
од I ml по 15 
mg 

таблете, бочица 
са 20 таблета 
по 5 mg 

гел 0,3%, туба 
са 30 g гела 

емулзија 0,3%, 
боца са 95 ml 
емулзије 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

Произвођач: 
„Вук Gulden", 
СР Немачка, 
Заступник: „Фа-
бег" - Заступ-
ство страних 
фирми, Унут-
рашњи промет 
на велико, Беог-
рад 

„Крка" - То-
варна здравил, 
Ново Место 

„Галеника" -
Фармацеутско-
-хемијска ин-
дустрија, Беог-
рад-Земун 

„Зорка" - Хе-
мијска индус-
трија, Шабац 

„Подравка-Бе-
лупо" - Твор-
ница лијекова, 
Копривница 

Може се 
употребља-
вати само у 
здравстве-
ним устано-
вама 
Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

„Фармакос" -
Фабрика фар-
мацеутских и 
хемијских про-
извода, При-
зрен 

„Зорка" - Хе-
мијска индус-
трија, Шабац 

05-2894/1 
од 18.7.1979. 

године 

05-2891/1 
од 18.7.1979. 

године 
05-6829/1-79 
од 17.6.1980. 

године 

05-6827/1-79 
од 17.6.1980. 

године 
05/2-2940/1 
од 18.7.1975. 

године 

05-6221/1-69 
од 20.8.1970. 

године 

07-3136/1 
од 28.10.1981. 

године 

05-4820/1 
од 10.12.1980. 

године 

05-4821/1-79 
од 10.12.1980. 

године 

05-4819/1 
од 10.12.1980. 

године 
08-26/1-71 

од 23.10.1972. 
године 

08-25/1-71 
од 23.11.1972. 

године 

07-1540/1-82 
од 13.5.1983. 

године 

0502-445/1 
од 3.5.1978. 

године 

07-2394 
од 6.12.1982. 

године 
07-2393/1 

од 6.12.1982. 
године 

06-6090/1-89 
од 6.2.1990. 

године 

06-6091/1-89 
од 6.2.1990. 

године 
06-9689/1-88 
од 12.2.1990. 

године 

06-9690/1-88 
од 12.2.1990. 

године 
03-5213/1-88 
од 21.2.1990. 

године 

06-93/1-89 
од 10.7.1990. 

године 

03-1084/1 
од 12.6.1990. 

године 

06-2555/1 
од 14.5.1990. 

године 

06-2556/1 
од 14.5.1990. 

године 

06-2554/1 
од 14.5.1990. 

године 
Об-1679/i 

од 24.2.1990. 
године 

06-1681/1 
од 24.2.1990. 

године 
06-2743/1-89 
од 9.2.1990. 

године 

06-2742/1-89 
од 9.2A 990, 

године 

06-5250/1-89 
од 28.2.1990. 

године 
06-2252/1-89 
од 11. 12. 1990. 

,године : 
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202 GENTAMICIN 
(Gentamycinum) 

инјекције 80 mg, 
кутија ca IO ам-
пула од 2 ml по 
80 mg 

203 GENTAMICIN 
(Gentamycinum) 

204 GESTORMONER 

(Allyiestionolum) 

205 GLUKOSALINA I 

206 GLUKOSALINA II 

207 GLUKOSALINA 
v I I I 

208 GLUKOZA 5% 
(Glucosum) 

209 GLUKOZA 10% 
(Glucosum) 

210 GLTJCOSUM 25% 

211 GLUCOSUM 37% 

212 GLUCOSUM 50% 

Ш - GLUKOZA 50% 
Гlucosi infundibile 

50%) 

214 GLUKOZA 50% 
^ (Glucosi infundibile 
0 50%) 

инјекције 80 mg; 
кутија ca 50 ам-
пула од 2 ml по 
80 mg 
таблете, 
кутија ca 20 
таблета по 5 mg 

раствор за ин-
фузију, боца са 
500 ml раствора 
за инфузију 

раствор за ин-
фузију, боца са 
500 ml раствора 
за инфузију 
раствор за ин-
фузију, боца са 
500 ml раствора 
за инфузију 
раствор за ин-
фузију, боца са 
500 mi раствора 
за инфузију 
раствор за ин-
фузију, боца са 
500 ml раствора 
за инфузију 
ампуле, кутија 
са 50 ампула по 
!Omi 

ампуле, кутија 
са 50 ампула пр 
!Omi 
ампуле, кутија 
са 50 ампула по 
!Omi 

хипер i они рас-
твор за инфузи-
ју, боца са 
125 ml 

хипертони рас-
твор за инфузи-
ју, боца са 
500 mi 

Може се 
употребља-
вати у ста-
ционарној 
здравственој 
установи. 
Изузетно, 
лек се може 
издати и уз 
рецепт лека-
ра ради на-
ставка тера-
пије код ку-
ће ако је на-
значено да 
је лице пре-
тходно лече-
но овим ле-
ком у здрав-
ственој уста-
нови 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 
Може се 
употребља-
вати само у 
здравстве-
ним устано-
вама 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

Може се из-
давати само 
у стационар-
ним здрав-
ственим ус-
тановама 

Друштвено 
предузеће „Бос-
налијек" -
Творница за 
производњу ли-
јекова и помоћ-
них лековитих 
средстава, 
Сарајево 

„Зорка" - Хе-
мијска индус-
трија, Шабац 

Завод за тран-
сфузију крви, 
Загреб 

„Лек" - Товар-
на фармацев-
тских ин кемич-
них изделков, 
Љубљана 

„Лек" - Товар-
на фармацев-
тских ин кемич-
них изделков, 
Љубљана 
„Зорка" - Хе-
мијска индус-
трија, Шабац 

05-394/1 
од 12.6.1979. 

године 

05-395/1 
од 12.6.1979. 

године 

0502-1479/1 
од 8.5,1978. 

године 

05-2035/1 
од 27.9.1968. 

године 

05-2032/1 
од 27.9.1968. 

године 

05-2037/1 . 
од 27.9.1968. 

године 

05-2034/1 
од 17.10.1968. 

године 

05-2031/1 
од 14.10.1968. 

године 

09-3306/4-58 
од 10.2.1959. 

године 

1729 
од 10.10.1956. 

године 
09-3306/2-58 
од 10.2.1959. 

године 

07-4524/1-81 
од 5.3.1982. 

године 

07-4524/1 
од 5.3Л982. 

године 

06-4950/1 
од 12.2.1990. 

године 

06-4951/1 
од 12.2.1990. 

године 

06-2010/1-89 
од 27.2.1990. 

године' 

" 03-424/1 
од 28.12.1990. 

године 

03-428/1 
од 28.12.1990. 

године , 

03-427/1 
од 28.12.1990. 

године 

03-426/1 
од 28.12.1990. 

године 

03-425/1 
од 28.12.1990. 

године 

06-1314/1-89 
од 27.7.1990. 

године 

06-1313/1-89 
од 26.7.1990. 

године 
06-1312/1-89 
од 26.7.1990. 

године 

06-5255/1-89 
од 12.2Л990. 

године 

06-5256/1-89 
од 12.2.1990. 

године 

i 
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215 GRISEOFULVIN таблете, Може се из- „Крка" - То- 15-515-236/1 06-1304/1-89 
М кутија ca 25 давати само варна здравил, од 1.7.1965. од 12.2.1990. . 
(Griseofulvinum) таблета по 

125 mg 
уз лекарски 
рецепт 

Ново Место године године 

216 GVNO-DAKTA- ^гиторији, 
кутија са 7 ва-

и 0502-4964/1-77 03-1525/1 
RIN 

^гиторији, 
кутија са 7 ва- од 11.5.1978. од 28.12.1990. 

(Miconazoli nitras) гиторија по године године 
200 mg 

06-5337/1-89 217 HARTMANOVA раствор, Може се „Зорка" - Хе- 05/2-5493/1-75 06-5337/1-89 
RASTVOR боца са 500 ml употребља- мијска индус- од 20.4Л977. од 8.2.1990. 
(Natrii Lactatis in- вати само у трија, Шабац године године 
fundibile composi- здравстве-
tum) ним устано-

вама 
218 HEPASTERIL A раствор за ин- Може се „Inex-Hemo- 06-3302/1-71 06-1372/1-89 

фузију, стакле- употребља- farm" - Индус- од 15.2.1974. од 10.7.1990. 
на боца од вати у ста- трија фармаце- године године 
500 ml ционарној 

здравственој 
установи 

утско-хемијских 
производа и ам-
балаже, Вршац 

219 HEXABRIX инјекције, Произвођач: 05-2657/1 06-69/1-89 HEXABRIX 
кутија са 2 бо- „Вук Guldena од 10.12.1980. од 9.2.1990. 
чице по 50 ml СР Немачка 

Заступник: „Фа-
бег" - Заступ-
ство страних 
фирми, Унут-
рашњи промет 
на велико, Беог-
рад 

године године 

220 HEXABRIX ампуле, Може се и 05-4376/1 06-71/1-89 
кутија са 20 ам- употребља- од 10.11.1980. од 9.2.1990. 
пула по 20 ml вати само у 

здравсгве-
ним устано-
вама 

године године 

221 HEXABRIX раствор за ин-
фузију, боца са 

и и 05-2655/1 06-70/1-89 раствор за ин-
фузију, боца са од 10.12.1980. од 9.2.1990. 
200 ml раствора године године 

222 HONVAN ампуле ЗОО mg, Може се из- Друштвено од 23.3.1958. 10337/1-88 ; 
(Fosfestrolum) кутија са 5 ам- давати само предузеће „Бос- године од 6.2.1990. 

пула од 5 ml по уз лекарски налијек" - године 
ЗОО mg рецепт Творница за 

производњу ли-
јекова и помоћ-
них љековитих 
средстава, Са-
рајево 

223 HONVAN таблете 100,0 Може се из- Друштвено 789/2 06-10338/1-88 
(Fosfestrolum) mg, кутија са 30 давати само предузеће „Бос- од 23.3.1958. од 6.2.1990. 

таблета по уз лекарски налијек" - године године 
100 mg рецепт Творница за 

производњу ли-
јекова и помоћ-
них љековитих 
средстава 

224 HYDROCORTI- инјекције, и „Галеника" - 09-57/Л 06-2359/1-89 
SON бочице са IO ml Фармацеутско- од 30.3.1960. од 11.7.1990. 
(Cortisolonis acetas) суспензије 2,5% -хемијска ин-

дустрија, Беог-
рад - Земун 

године године 

225 HYDROCORTI- капи за очи, бо- и 09/120/1 06-2369/1-89 
SON чица са 5 ml рд 19.4.1960. од 11.7.1990. 
(Cortiso!onis acetas) суспензије године године 

226 HYDROCORTI- маст, и 09-3704/2-58 06-2361/1 т89 
SON туба са 5 g 2,5% од 10.2.1959. од 11.7.1990. 
(Cortisolonum) масти године године 

227 HYDROCORTI- маст за очи и и 05-2983/1 06-2362/1 
SON кожу, туба са од 24.6.1969. од 11.7.1990. 
(Cortisolonum) 5 g масти 1% године године 

228 HYDROCORTI- таблете, n м 05-2983/1 06-2358/1-89 
SON кутија са 20 од 24.6.1969. од 11.7.1990Г 
(Cortisolonum) таблета по 

20 mg 
године године 
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229 HYTRASTR суспензија, Јед-
на бочица са 
20 ml суспензије 

230 IBUPROFEN 
(Ibuprofenum) 

231 IBUPROFEN 
(Ibuprofenum) 

232 IBUPROFEN 
(Ibuprofenum) 

233 INDERAL 
(Propranololi chlori-
dum) 

234 INDERAL 
(Propranololi chlori-
dum) 

235 INDERAL LA 
(Propranololi chlori-
dum) 

236 INDOMETACIN 
(Intfometacimjm) 

237 INDOMETACIN 
(Iridometacinum) 

238 IMURAN 
(Azathioprinum) 

239 ISONIAZID 
(Isostiazidum) 

240 ISOŠORB 
(Isosorbidi dinitras) 

дражеје 200 mg, 
кутија ca 30 
дражеја по 
200 mg 
дражеје 400 mg, 
кутија ca 30 
дражеја по 
400 m g 
дражеје 200 mg, 
кутија ca 500 
дражеја по 
200 mg 
таблете, 
кутија са 50 
таблета по 
40 mg 

таблете, 
кутија са 50 
таблета по 
80 mg 

капсуле, 
кутија са 16 
капсула по 
160 mg 
капсуле 25 mg, 
кутија са 500 
капсула по 
25 mg 
супозиторије 
100 mg, кутија 
са IO супозито-
рија по 100 mg 
таблете 50 mg, 
кутија са 100 
таблета по 
50 mg 

таблете 50 mg, 
кутија са 100 
таблета по 
50 mg 

лингвалете 
5 mg, кутија са 
40 лингвалета 

Може се 
употребља-
вати само у 
стационар-
ним здрав-
ственим ус-
тановама 

Може се из-
давати и без 
лекарског 
рецепта 
Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 
Може се из-
давати и без 
лекарског 
рецепта 
Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

Може се 
употребља-
вати у 
здравстве-
ним устано-
вама. Изу. 
!!етно, лек се 
може издати 
и уз рецепт 
лекара ради 
наставка те-
рапије код 
куће ако је 
назначено 
да је лице 
претходно 
лечено овим 
леком у 
здравственој 
установи 
Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

Произвођач: 
„Вук Gulden", 
СР Немачка 
Заступник: „Фа-
бег" - Заступ-
ство страних 
фирми, Унут-
рашњи промет 
на велико, Беог-
рад 
„Подравка-Бе-
лупо" - Твор-
ница лијекова, 
Загреб 

05-981/1 
од 17.7.1979. 

године 

06-11299/1-88 
од 12.2.1990. 

године 

„Галеника" -
Фармацеутско-
-хемијска ин-
дустрија, Беог-
рад - Земун 
„Галеника" -
Фармацеутско-
-хемијска ин-
дустрија, Беог-
рад - Земун 

„Подравка-Бе-
лупо", ООУР 
Маркетинг, За" 
треб 

Произвођач: 
„!Ће Wellcome 
Foimdation", 
Ltd., Велика 
Британија 

„Inex-Hemo-
farm" - Индус-
трија фармаие-
утско-хемијских 
производа и ам-
балаже, Вршац 
„Здравље" -
Фабрика фар? 
мамутских и 
хемијских про-
извода, Леско-
вац 

0502-1751/1 
од 29.6.1977, 

године 

05-6482/1-79 
од 19.2.1990. 

године 

0502-1752/1 
од 29.6.1977. 

године 

08-5881/3 
од 25.12.1970. 

године 

0502-2947/1 
од 29.6.1977. 

године 

05-1338/1 
од 9.12.1980. 

године 

05/2-1490/1 
ОД 30.3.1976. 

године 

05/2-1497/1 
ОД 30.3.1976, 

године 

1408/1-69 
од 18.9.1970. 

године 

08-217/1 
од 17.4.1962. 

године 

07-2026/1 
од 28.5.1981. 

године 

06-5014/1-89 
од 17.10.1990. 

године 

06-5016/1 
од 17.10.1990. 

године 

06-5015/1 
од 17.10.1990. 

године 

06-933/1-89 
од 24.7.1990. 

године 

06-934/1-89 
од 24.7.1990. 

године 

06-932/1-89 
од 24.7.1990. 

године 

06-5019/1 
од 28,12.1990. 

године 

06-5020/1 
од 28,12.1990. 

године 

03-1796/1 
од 11.7.1990. 

године 

06-1342/1-89 
од 19.10.1990. 

године 

06-3177/1-89 
од 1016. 12. 1990. 

године 

4 
t 
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241 ISOSORB 
RETARD 
(Isosorbidi dinitras) 

капсуле 20 mg, 
кутија ca 60 
капсула по 20 
mg 

инјекције, 
кутија ca IO ам-
пула од 2 ml 

инјекције, 
кутија са 100 
ампула од 2 ml 

м 05-2688/1-79 
од 30Л1980. 

године 

06^656/1-89 
од 14.5.1990. 

године 

242 

243 

JECTOFER 

JECTOFER 

капсуле 20 mg, 
кутија ca 60 
капсула по 20 
mg 

инјекције, 
кутија ca IO ам-
пула од 2 ml 

инјекције, 
кутија са 100 
ампула од 2 ml 

" 

n 

Друштвено 
предузеће „Бос-
налијек" -
Творница за 
производњу ли-
јекова и помоћ-
них л?ековитих 
средстава, Са-
рајево 

и 

15-515-56/1 
од 11.5.1964. 

године 

15-515-56/2 
од 11.5.1984. 

године 

06-4947/1 
од 27.2.1990. 

године 

06-4948/1 
од 27.2.1990. 

године 

244 JONOSTERIL 
(Изотонични рас-
твор електролита) 

инфузијски рас-
твор, боца са 
500 ml инфузио-
ног раствора 

Лек се може 
употребља-
вати у 
здравстве-
ним устано-
вама 

,Дпех-Нето-
farm" - Индус-
трија фармаце-
утско-хемијских 
производа и ам-
балаже, Вршац 

05/2-1099/1 
од 13.5.1975. 

године 

06-8507/1 
од 14.4.1990. 

године 

245 JONOSTERIL G 
(Раствор одређеног 
електролитског 
састава -Н 5% 
глукозе) 

инфузијски рас-
твор, боца са 
500 ml инфузио-
ног раствора 

Може се 
употребља-
вати у 
здравстве-
ним устано-
вама 

,Дпех-Нето-
farrn" - Индус-
трија фармаце-
утско-хемијских 
производа и ам-
балаже, Вршац 

05/2-1101/1 
од 13.5.1975. 

године 

06-2186/1 
од 14.4.1990. 

године 

246 JONOSTERIL 
LACTAT 

инфузијски рас-
твор, боца са 
500 ml инфузио-
ног раствора 

и и 05/2-1103/1 
од 13.5.1975. 

године 

06-2187/1 
од 14.4.1990. 

године 

247 JUGOCILUN инјекције, кути-
ја са 50 бочица 
по 400.000 и.ј. 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

„Галеника" -
Фармацеутско-
-хемијска ин-
дустрија, Беог-
рад - Земун 

15-515-85/1 
од 9.4.1964. 

године. 

06-929/1-89 
од 11.7.1990. 

године 

248 JUGOCILUN инјекције, кути-
ја са 50 бочица 
по 800.000 и.ј. 

и t? 15-515-354/1 
од 31.12.1964. 

године 

06-928/1-89 
од 11.7.1990. 

године 

249 KAVITAMIN 
(Menadioni natrii 
hydrosulfis) 

дражеје, 
кутија са 20 
дражеја по 
!О mg 

" It 613 
од 21.5.1954. 

године 

03-3961/1 
од 16.7.1990. 

године 

250 KLOMIFEN 
(Clomlfeni citras) 

таблете 50 mg, 
кутија са IO 
таблета по 
50 mg 

и „Подравка-Бе-
лупо", Творни-
ца лијекова, 
Копривница 

05/2-1817/1 
од 28.7.1976. 

године 

06-4986/1 
од 17.10.1990. 

године 

251 KNAVON 
(Ketoprofenum) 

капсуле 56 mg, 
бочица са 25 
капсула по 
50 mg 

и 05-952/1 
од 31.10.1979. 

године 

06-5130/1-89 
од 14.5.1990. 

године 

252 KNAVON 
(Ketoprofenum) 

капсуле 50 mg, 
бочица са 50 
капсула по 
50 mg 

n tf 05-950/1 
од 31.10.1979. 

године 

06-5131/1-89 
од 14,5.1990, 

године 

253 KNAVON 
(Ketoprofenum) 

капсуле 50 mg, 
бочица са 100 
капсула по 
50 mg 

?t tf 05-951/1 
од 31.10.3979. 

године 

06-5132/1-89 
од 14.5.1990. 

године 

254 KOMPESAN таблете, кутија 
са 20 таблета 

Може се из-
давати и без 
лекарског 

^ рецепта 

„Алкалоид" -
Хемиска, фар-
мацевтска и 
козметичка ин-
дустрија, 
Скопје 

2076/1 
од 30.12.1970. 

године 

06-3163/1 
од 12.12.1990. 

године 
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255 LANVIS 
(Tioguaninum) 

256 LEUKERAN 
(Chiorambuci!um) 

257 LEXILIUMR 

(Bromazepamum) 

258 ,LEXILIUMR 

(Bromazepamum) 

259 LEXILIUMR 

(Bromazepamum) 

260 LEXILIUMR 

(Bromazepamum) 

261 LEXILIUMR 

262 LEXILIUMR 

263 LIBRAXR 

таблете 40 mg, 
кутија ca 25 
таблета по 
40 mg 

таблете 5 mg, 
кутија ca 25 
таблета по 5 mg 

таблете, кутија 
са 30 таблета 
по 1,5 mg 

таблете, кутија 
са 100 таблета 
по 1,5 mg 
таблете, кутија 
са 30 таблета 
по 3 mg 
таблете, кутија 
са 100 таблета 
по 3 mg 
таблете, кутија 
са 30 таблета 
по 6 mg 
таблете, кутија 
са 100 таблета 
по 6 mg 
дражеје, кутија 
са 30 дражеја 

264 LIBRIUM 
(Chlordiazepoxy-
dum) 

265 LIBRIUM 
IS 
(Chlordiazepoxydum) 

дражеје, кутија 
ca 30 дражеја 
по 5 mg 
дражеје, кутија 
са 25 дражеја 
по IO mg 

Може се 
употребља-
вати у ста-
ционарним 
здравстве-
ним устано-
вама. Изу-
зетно, лек се 
може издати 
и уз рецепт 
лекара ради 
наставка те-
рапије код 
куће ако је 
назначено 
да је лице 
претходно 
лечено овим 
леком у 
здравственој 
установи 
Може се 
употребља-
вати у ста-
ционарној 
здравственој 
установи. 
Изузетно, 
лек се може 
издати и уз 
рецепт лека-
ра ради на-
ставка тера-
пије код ку-
ће ако је на-
значено да 
је лице пре-
тходно лече-
но овим ле-
ком у здрав-
ственој уста-
нови 
Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

Произвођач: 
,,The Wellcome 
Foundation", 
Велика Брита-
нија 
Заступник: „Аг-
ропрогрес" -
Друштвено 
предузеће за 
спољнотрговин-
ски промет, 
Београд 

Произвођач: 
The Wellcome 
Foundation Ltd., 
Велика Брита-
нија 

„Алкалоид" -
Хемиска, фар-
мацевтска и 
козметичка ин-
дустрија, Скоп-
је 

„Галеника" -
Фармацеутско-
-хемијска ин-
дустрија, Беог-
рад-Земун 

2127/1 
од 29.12.1980. 

године 

80/1 
од 6. 2. 1963. 

године 

03-1800/1 
од 18.9.1990. 

године 

03-1798/1 
од 21. 12. 1990. 

године 

/ 

3534/1 06-3169/1-89 
од 28. 6. 1977. од 19. 7. 1990. 

године године 

3535/1 03-5187/1 
од 28. 6. 1977. од 20. 7. 1990. 

године године 
3536/1 03-5188/1 

од 28. 6. 1977. од 20. 7. 1990. 
године године 
3537/1 03-5189/1 

од 28. 6. 1977. од 20. 7. 1990. 
године године 
3538/1 03-5190/1 

од 28. 6. 1977. од 20. 7. 1990. 
године године 
3539/1 03-5191/1 

од 28. 6. 1977. од 20. 7. 1990. 
године године 

05-6217/1-69 06-923/1-89 
од IO. 8. 1970. од l i . 7. 1990. 

године године 

05-559/1 06-83/1-89 
од 27. 3. 1969. од 11. 7. 1990. 

године године 
05-558/1 06-84/1-89 

од 27. 3. 1969. од 11.7. 1990. 
године године 
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266 LIDAPRIM 

267 LIDAPRIM 

268 LIDAPRIM 

269 LIDAPRIM 

270 LIDAPRIM 

271 LINCOCIN 
(Lincomycinum) 

272 LINCOCIN 
(Lincomycinum) 

273 LINCOCIN 
(Lincomycinum) 

274 LINCOCIN 
(Lincomycinum) 

275 LINCOCIN 
(Lincomycinum) 

таблете за децу, 
кутија са 20 
таблета 

таблете за децу, 
кутија са 100 
таблета 
таблете, кутија 
са 20 таблета 

таблете, кутија 
са 100 таблета 

суспензија за 
децу, бочица са 
100 ml суспен-
зије за- оралну 
употребу 
инјекције 
ЗОО mg, кутија 
са IO инјекција 
од I ml по ЗОО 
mg 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

Може се 
употребља-
вати у ста-
ционарној 
здравственој 
установи. 
Изузетно, 
лек се може 
издати и уз 
рецепт лека-
ра ради на-
ставка тера-
пије код ку-
ће ако је на-
значено да 
је лице пре-
тходно лече-
но овим ле-
ком у здрав-
ственој уста-
нови 

инјекције 
ЗОО mg, кутија 
са 25 инјекција 
од I ml по ЗОО 
mg 
инјекције 600 
mg, кутија са 25 
инјекција од 2 
ml по 600 mg 
инјекције 600 
mg, кутија са IO 
инјекција од 2 
ml по 600 mg 
капсуле 500 mg, 
бочица са 16 
капсула по 
500 mg 

„Алкалоид" -
Хемиска, фар-
мацевтска и 
козметичка ин-
дустрија, Скоп-
је 

„Inex-Hemo-
farm" - Индус-
трија фармаце-
утско-хемијских 
производа и ам-
балаже, Вршац 

Може се 
употребља-
вати у ста-
ционарној 
здравственој 
установи. 
Изузетно, 
лек се може 
издати и уз 
рецепт лека-
ра ради на-
ставка тера-
пије код ку-
ће ако је на-
значено да 
је лице пре-
тходно лече-
но овим ле-
ком у здрав-
ственој уста-
нови 

4596 
од 5. I. 1978. 

године 

4597 
од 5. I. 1978. 

године 
4594 

од 5. I. 1978. 
године 
4595 

од 5. I. 1978. 
године 
1963/1 

од 28. 5. 1980. 
године 

05/2-5277/1-75 
од 30. I. 1976. 

године 

„Inex-Hemo-
farm" - Индус-
трија фармаце-
утско-хемијских 
производа и ам-
балаже, Вршац 

05/2-5277/2-75 
од 30. I. 1976. 

године 

05/2-5278/2-75 
од 30. I. 1976. 

године 

05/2-5278/1-75 
од 30. I. 1976. 

године 

05/2-5274/4-75 
од 30. I. 1976. 

године 

06-3161/1-89 
од IO. 12. 1990. 

године 

06-3161 
од IO. 12. 1990. 

године 
03-8597/1-89 

од l i . 12. 1990. 
године 

03-8598/1-89 
од l i . 12. 1990. 

године 
03-8599/1-89 

од 11. 12. 1990. 
године 

06-1727/1-89 
од IO. 7. 1990. 

године 

06-1733/1-89 
од IO. 7. 1990. 

године 

06-1731/1-89 
од IO. 7. 1990. 

године 

06-1732/1-89 
од IO. 7. 1990. 

године 

06-1730/1-89 
од IO. 7. 1990. 

године 

i 
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276 LINCOCIN 
(Lincomycinum) 

277 LINCOCIN 
(Lincomycinum) 

27S LITIJUM-KARBO-
NAT 
(Lit!i carbonas) 

279 LORSILAN 
(Lorazepamum) 

2S0 LORSILAN 
(Lorazepamum) 

281 LORSILAN 
(Lorazepamum) 

212 LORSILAN 
(Lorazepamum) 

283 MEDAZOL 
(Metronidazolum) 

2S4 MEDAZOL 
(Metronidazolom) 

215 MEDU, АХ 

2S6 MELLERETTE 
(Thioridazini chlori-
dum) 

2S7 MELLERETTE 
(Thioridazini chlori-
dum) 

2SS MELLERETTE 
(Thioridazini chlori-
dum) 

289 MELLERIL 
(Thioridazinom) 

290 MELLERIL 
(Thioridazini chlori-
dum) 

291 MELLERIL 
(Thioridazinum) 

292 MELLERIL 
(Thioridazmum) 

293 MELLERIL 
(Tteioridazinum) 

капсуле 500 mg, 
бочица ca 100 
капсула по 
500 mg 
раствор за пе-
роралну упот-
ребу, бочица са 
100 ml 
капсуле, кутија 
са 104 капсуле 
по ЗОО mg 
таблете I mg, 
кутија са 30 
таблета по I mg 

таблете I mg, 
кутија са 100 
таблета по I mg 
таблете 2,5 mg, 
кутија са 20 
таблета по 2,5 
mg 
таблете 2,5 mg, 
кутија са 100 
таблета по 
2,5 mg 
таблете 250 mg, 
кутија са 20 
таблета по 
250 mg 
вагиналете, ку-
тија са IO ваги-
налета по 
500 mg 
микроклиме, 
кутија са 6 туба 
по 5 ml гела 

капи, бочица са 
IO ml раствора 

дражеје IO mg, 
кутија са 25 
дражеја по IO 
mg 
дражеје 10,0 mg, 
кутија са 100 
дражеја по 10,0 
mg 
дражеје 25 mg, 
кутија са 50 
дражеја по 
25 mg 
дражеје 25 mg, 
кутија са 200 
дражеја по 
25 mg 
ретард таблете 
30 mg, кутија са 
20 таблета по 
30 mg 
дражеје 100 mg, 
кутија са 25 
дражеја по 
100 mg 
дражеје 100 mg, 
кутија са 100 
дражеја по 
100 mg 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

„Подравка-Бе-
лупо" - Твор-
ница лијекова, 
Загреб 

Може се из-
давати и без 
лекарског 
рецепта 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

„Фармакос" -
Фабрика фар-
мацеутских и 
хемијских про-
извода, При-
зрен 
Друштвено 
предузеће „Бос-
налијек" -
Творница за 
производњу ли-
јекова и помоћ-
них лековитих 
средстава 

05/2-5274/2-75 
од IO. 7. 1990. 

године 

05/2-5275/1-75 
од 30. I. 1976. 

године 

0502-6975/1-77 
од 3. 5. 1978. 

године 
05/2-2668/1 

од 22. 9. 1976. 
године 

05/2-4168/1 
од 22. 9. 1976. 

године 
05/2-2669/1 

од 22. 9. 1976. 
године 

05/2-4169/1 
од 22. 9. 1976. 

године 

6-2310/1 
од 18. 6. 1973. 

године 

6-2309/1 
од 18. 6. 1973. 

године 

05/2-1549/1 
од 14. 5. 1975. 

године 

15-515-283/1-65 
од 12. 11. 1965. 

године 

16-58/1 
од 19. 2. 1963. 

године 

16-58/2 
од 19. 2. 1963. 

године 

16-56/1 
од 19. 2. 1968. 

године 

56/2 
од 19. 2. 1983. 

године 

05-300/1 
од 13. 3. 1969. 

године 

16-57/1 
од 19. 2. 1963. 

године 

16-57/2 
од 19. 2. 1963. 
А године 

06-1729/1-89 
од IO. 7. 1990. 

године 

06-1728/1-89 
од IO. 7. 1990. 

године 

06-3039/1-89 
од l i . 7. 1990. 

године 
06-5023/1 

од 19. IO. 1990. 
године 

06-5024/1 
од 19. IO. 1990. 

године 
06-5021/1 

од 19. IO. 1990. 
године 

06-5021/1 
од 19, IO. 1990. 

године 

06-5013/1-89 
од 19. IO. 1990. 

године 

06-5012/1-89 
од 19. IO. 1990. 

године 

06-2741/1-89 
од 27. 2. 1990. 

године 

06-6092/1-89 
од 14. 5. 1990. 

године 

03-803/1 
од 14. 5. 1990. 

године 

03-804/1 
од 14. 5. 1990. 

године 

03-805/1 
од 15. 5. 1990. 

године 

03-806/1 
од 19. 11. 1990. 

године 

06-6099/1-89 
од 6. 2. 1990. 

године 

06-6102/1-89 
од 6. 2. 1990. 

године 

06-3177/1-89 
од 13. 12. 1990. 

године 
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294 MELLERIL 
(Thioriđazini chlori-
dum) 

295 MELLERIL 
(Thioridazini chlori-
dum) 

296 METACIKLIN 
(Metacyclinum) 

297 METACIKLIN 
(Metacyclinum) 

^98 METACIKLIN 
(Metacyclinum) 

299 METACIKLIN 
(Metacyclinum) 

300 METHYLDOPA 
(Methyldopum) 

301 MIKODERM 

302 MIXOBAR 

303 MORPHINI 
CHLORIDI 

304 MORPHINI 
CHLORIDI 

305 MYCODYNE 
(Carbocisteinum) 

306 MYCODYNE 
(Carbocisteinum) 

307 MYCODYNE 
(Carbocisteinum) 

308 MYCODYNE 
(Carbocisteinum) 

ретард таблете 
200 mg, кутија 
ca IO таблета 
по 200 mg 
ретард таблете 
200 mg, кутија 
ca 100 таблета 
по 200 mg 
капсуле ЗОО mg, 
бочица са 8 
капсула по 
ЗОО mg 
капсуле ЗОО mg, 
кутија са 100 
капсула по 
ЗОО mg 
капсуле ЗОО mg, 
кутија са 500 
капсула по 
ЗОО mg 
капсуле ЗОО mg, 
кутија са 1000 
капсула по 
ЗОО mg 
таблете, кутија 
са 20 таблета 
по 250 mg 

крема, туба са 
15 g креме 

суспензија, 
пластична боца 
од 5 I суспензи-
ја 

инјекције, кути-
ја са IO ампула 
од I ml/10 mg 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

инјекције, кути-
ја са IO ампула 
од I ml/20 mg 
капсуле, кутија 
са 30 капсула 
по 375 mg 

капсуле, кутија 
са 100 капсула 
по 375 mg 
сируп за децу, 
боца са 200 ml 
2,5% сирупа 
сируп 5%, бочи-
ца са 200 ml 5% 
сирупа 

Може се 
употребља-
вати само у 
здравстве-
ним устано-
вама 

Може се 
прописивати 
и издавати 
сходно од-
редбама чла-
на 20. Пра-
вилника о 
начину про-
писиван^ и 
издавања ле-
кова 
(„Службени 
лист СФРЈ", 
бр. 57/87) 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

„Подравка-Бе-
лупо" - Твор-
ница лијекова, 
Копривница 

„Подравка-Бе-
лупо", Творни-
ца лијекова, 
Копривница 

,,Inex-Hemo-
farm" - Индус-
трија фармаце-
утско-хемијских 
производа и ам-
балаже, Вршац 
„Крка" - Товар-
на здрав ил, Но-
во Место 
„Босналијек" -
Друштвено 
предузеће, 
Творница за s 
производњу ли-
јекова и помоћ-
них љековитих 
средстава, Са-
рајево 

„Алкалоид" -
Хемиска, фар-
мацеутска и 
козметичка ин-
дустрија, 
Скопје 

„Зорка" - Хе-
мијска индус-
трија, Шабац 

05-299/1 
од 13. 3. 1969. 

године 

05-299/2 
од 13. 3. 1969. 

године 

6-165/1 
од 21. 5. 1973. 

године 

6-165/2 
од 21. 5. 1983. 

године 

05/2-2482/2 
од 2. 7. 1975. 

године 

05-3740/1 
од 29. 12. 1980. 

године 

08-5919/1-70 
од 25. 3. 1971. 

године 

05-2397/1 
од 6. 9. 1978. 

године 
05-5520/1-69 
од 23. 3. 1970. 

године 

801/1 
од 26. 9. 1961. 

године 

2773/1-81 
од 13. 12; 1982. 

године 
05/2-4003/1-75 

од 8. 4. 1976. 
године 

05/2-1573/1 
од 8. 4. 1976. 

године 
07-2961/1 

од 6. 12. 1982. 
године 

05/2-4004/1-75 
од 8. 4. 1976. 

године 

06-6100/1-89 
од 14. 5. 1990. 

године 

06-6101/1 
од 16. IO. 1990. 

године 

06-4959/I 
од 28. 12. 1990. 

године 

06-4960/1-89 
од 15. 5. 1990. 

године 

06-4959/1-89 
од 15. 5. 1990. 

године 

06-4958/1-89 
од 15. 5. 1990. 

године 

03-8737/1 
од 19. 11. 1990. 

године 

06-1313/1 
од 28. 12. 1990. 

године 
06-351/1-89 
од 5. 2. 1990. 

године 

06-2237/1-89 
од 14. 12. 1990. 

године 

06-2238/1-89 
од 14. 12. 1990, 

године 
06-2991/1-89 
од 20. 2. 1990. 

године 

06-2990/1-89 
од 14. 5. 1990. 

године 
06-2992/1 

од 20. 2. 1990. 
године 

06-2989/1^89 
од 1021. 2. 1990. 

године 
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309 MYLERAN 
(Busulfanum) 

таблете 2 mg 
кутија са 100 
таблета по 2 mg 

310 NATRII CHLORI-
DI INFUNDIBILE 

ЗИ NAF 

312 NAP 

313 NATRIJ- LAKTAT 

314 NEULEPTIL 
(Periciazinum) 

315 NEULEPTIL 
(Periciazinum) 

316 NEULEPTIL 
(Periciazinum) 

317 NIBOL 

318 NIBOL 

319 NIFLAM 

таблете, кутија 
ca 1000 таблета 

капсуле, кутија 
са 25 капсула 
по 
50 mg 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

раствор за ин-
фузију, боца са 
500 ml раствора 

таблете 0,25 mg, 
кутија са 1000 
таблета по 0,25 
mg 

таблете I mg, 
кутија са 250 
таблета по I mg 
раствор за ин-
фузију, боца са 
500 ml 

капи 4%, бочи-
ца са 30 ml 4% 
капи 

капсуле, кутија 
са 50 капсула 
по 
IO mg 
таблете, кутија 
са 50 таблета 
од 
25 mg 
таблете, кутија 
са 20 таблета 

Може се 
употребља-
вати само у 
здравстве-
ним устано-
вама 
Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

Може се 
употребља-
вати само у 
здравстве-
ним устано-
вама 
Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

Може се из-
давати и без 
лекарског 
рецепта 

Може се из-
давати и без 
лекарског 
рецепта 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

Произвођач: 
,,The Wellcome 
Foundation 
Ltd.", Велика 
Британија За-
ступник: „Аг-
ропрогрес" -
Друштвено 
предузеће за 
спољнотрговин-
ски промет 
Београд 
Завод за тран-
сфузију крви, 
Загреб 

Друштвено 
предузеће „Бос-
налијек" -
Творница за 
производњу ли-
јекова и помоћ-
них л,ековитих 
средстава, Са-
рајево 

Завод за тран-
сфузију крви, 
Загреб 

Заступник: „Ал-
калоид" - Хе-
м и ј а , фарма-
цевтска и коз-
метичка индус-
трија, Скопје 
Произвођач: 
,^Specia" Париз 

2027 
од 28. IO. 1957. 

године 

03-1799/1 
од 25. 12. 1990. 

године 

Друштвено 
предузеће „Бос-
налијек" -
Творница за 
производњу ли-
јекова и помоћ-
них љековитих 
средстава, Са-
рајево 
Друштвено 
предузеће ,,Бос-
налијек" -
Творница за 
производњу ли-
јекова и помоћ-
них љековитих 
средстава, 
Сарајево 
„Алкалоид" -
Хемиска, фар-
мацевтска и 
козметичка ин-
дустрија, Скоп-
је 

05-2030/1 
од 2. IO. 1968. 

године 

05-4898/1 
од 25. 12. 1980. 

године 

05-4899/1 
од 25. 12. 1980. 

године 
05-2033/1 

од 2. IO. 1968. 
године 

06-760/1 
од 11. 3.1987. 

године 

05-591/1 
од 21. 11. 1968. 

године 

6-429/1-73 
од 4. 3. 1974. 

године 

05-1714/2 
од 24. 9. 1968. 

године 

од 24. 9. 1968. 
године 

1248/1 
од 15. 6. 1986. 

године 

03-421/1 
од 28. 12. 1990. 

године 

06-4943/1-89 
од 6. 2. 1990. 

године 

06-4941/1 
од 6. 2. 1990. 

године 
03-423/1 

од 28. 12. 1990. 
године 

06-1088/1-89 
од 13. 12. 1990. 

године 

06-1087/1 
од 12. 12. 1990. 

године 

06-1086/1 
од 12. 12. 1990. 

године 

03-877/1 
од 15. 5. 199a 

године 

03-878/1 
од 15. 5. 1990. 

године 

06-3177/1-89 
од 13. 12. 1990. 

године 
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320 NIFLAM 
(Ketoprofenum) 

321 NIFLAM 
(Ketoprofenum) 

322 NIRMINR 

(Glyceryltrinitra-
tum) 

323 NIRIMINR 

(Gliceryltrinitratum) 

324 NIRMINR 

(Glyceryltrinitra-
tum) 

325 NITROGLICEROL 
(Glycerilis trinitra-
tis) 

326 NITROFURANTI-
ON 
(Nitrofurantionum) 

327 NITROFURANTI-
ON 
(Nitrofurantionum) 

328 NITROPRUSID 
NATRIJUM 

328a NIZON (Predniso-
num) 

329 NOZI NAN 
(Levopromazinum) 

330 NOZI NAN 
(Levopromazinum) 

331 NOZINAN 
(Levopromazinum) 

332 NOZINAN 
(Levopromazinum) 

333 NYSTATIN 

334 NYSTATIN 

капсуле, кутиЈа 
ca 100 капсула 
по 
50 mg 
супозиторије, 
кутија са 12 су-
позиторија по 
100 mg 
инјекције I mg, 
кутија са 50 ам-
пула по I mg 

маст 2%, туба 
са 40 g масти 

раствор за ин-
фузије 5 mg, ку-
тија са 50 ампу-
ла по 5 mg 

капсуле, 20 х 2,5 
mg 

ретард-капсуле 
75 mg кутија са 
20 ретард-кап-
сула по 
75 mg 
ретард-капсуле 
75 mg, кутија са 
100 ретард-кап-
сула по 75 mg 
бочице, кутија 
са I бочицом 
лиофилизата и 
I ампулом од 5 
ml растварача -

таблете 5 mg, 
10x5 mg 

таблете, кутија 
са 20 таблета 
по 25 mg 

таблете, кутија 
са 100 таблета 
по 25 mg 
таблете, кутија 
са 20 таблета 
по 100 mg 
таблете, кутија 
са 100 таблета 
по 100 mg 
дражеје 500.000 
и. ј., кутија са 
IO дражеја по 
500.000 и. ј. 

маст 100.000 и. 
ј., туба са 5 g 
масти 

Може се 
употребља-
вати само у 
стационар-
ној здрав-
ственој уста-
нови 
Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 
Може се 
употребља-
вати само у 
стационар-
ним здрав-
ственим ус-
тановама 
Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

Може се 
употребља-
вати само у 
здравстве-
ним устано-
вама 
Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

„Зорка" - Хе-
мијска индус-
трија, Шабац 

„Босналијек" -
Фармацеуте^, 
хемијска и са-
нитетска инд. 
Сарајево 
„Подравка-Бе-
лупо" - Твор-
ница лијекова, 
Копривница 

„Inex-Hemo-
farm" - Индус-
трија фармаце-
утско-хемијских 
производа и ам-
балаже, Вршац 
„Босналијек" -
Фармацеуте^, 
хемијска, и са-
нитетска индус-
трија, Сарајево 
„Алкалоид" -
Хемиска, фар-
мацевтска и 
козметичка ин-
дустрија, Скоп-
је 

„Inex-Hemo-
farm" - Индус-
трија фармаце-
утско-хемијрких 
производа и ам-
балаже, Вршац 

7109/1-79 
од 21. 4. 1980. 

године 

7110/1-79 
од 21.4. 1980. 

године 

07-2209/1-82 
од 18. 6. 1984. 

године 

07-2210/1-82 
од 26. 4. 1983. 

године 

07-2211/1 
од 6. 12. 1982. 

године 

05/2-3244/1-74 
од 28. 4. 1975. 

године 

05/2-698/1 
од 24. 4. 1975. 

године 

05/2-698/2 
од 24. 4. 1975. 

године 

07-1463/1 
од 29. 5. 1984. 

године 

89/2 од 3. 3. 
1958. 

5029/1 
од l i . 11. 1970. 

године 

5029/2 
од l i . 11. 1970. 

године 
5027/1 

од 17. 11. 1970. 
године 
5027/2 

од 17. 11. 1970. 
године 

16-434/1 
од 21. IO. 1963. 

године 

08-4770/1 
од 25. 12. 1970. 

године 

06-2240/1-89 
од 19. l , 1990. 

године 

06-2239/1-89 
од 19. 7. 1990. 

године 

06-5257/1-89 
од 15. 2. 1990. 

године 

06-5259/1-89 
од 15. 2. 1990. 

године 

06-5258/1-89 
од 25. 2. 1990. 

године 

06-4944/1-89 
од 25. 3. 1991. 

године 

06-4955/1-89 
од 24. 2. 1990. 

године 

06-4954/1-89 
од 24. 2. 1990. 

године 

06-1734/1 
од 19. IO. 1990. 

године 

03-876/1-90 
од 25. 3. 1991. 

године 

06-3172/1-89 
од 13. 12. 1990. 

године 

03-8605/1 
од 14. 12. 1990, 

године 
03-8607/1 

од 14. 12. 1990. 
године 

03-8606/1 
од 14. 12. 1990. 

године 
06-1333/1-89 

од 17. IO. 1990. 
године 

06-1334/1 
од 17. IO. 1990. 

године 
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335 NVSTATIN 

336 ОНВ12 
(Hydroxocobalami-
num) 

337 OKSAZEPAM 
(Oksazepamum) 

338 OKSITETRAC!K-
LIN 
(Oxytetracyclinum) 

339 ORlMfclRACIK-
LIN 
(Oxytetracyclinum) 

340 OKISTETRACIK-
LIN 
(Oxytetracyclinum) 

341 ORMIDOL 
(Atenoiolum) 

342 ORMIDOL 
(Atenololum) 

343 ORMIDOL 
(Atenololum) 

344 ORONAZOL 
(Ketoconazolum) 

345 PANADON 
(Paracetamolum) 

346 PA NADO N 
(Paracetamolum) 

347 PANZVNORM 

348 PAVULON 
(Paricu ron i bromi-
dum) 

349 PELENTAN 
(Aethylis biscuma-
cetas) 

350 PENICILIN G 

351 PENICILLIN G 

маст 100.000 и. 
j,, туба ca 20 g 
масти 
инјекције, кути-
ја ca 5 ампула 
по 2500 микрог-
рама 

таблете, кутија 
са 25 таблета 
по 
IO mg 
капсуле 250 mg, 
кутија са 16 
капсула по 250 
mg ^ 
капсуле 250 mg, 
кутија са 100 
капсула по 250 
mg 
капсуле 250 mg, 
кутија са 500 
капсула по 250 
mg 
таблете 100 mg, 
кутија са 14 
таблета по 100 
mg 
таблете 100 mg, 
кутија са 28 
таблета по 100 
mg 
таблете IOU mg, 
кутија са 100 
таблета по 100 
me 
таблете 200 mg, 
кутија са 20 
таблета по 200 
me 
таблете 500 mg, 
кутија са 500 
таблета по 500 
mg 
сируп, бочица 
са 100 ml сиру-
па 

форте-дражеје, 
кутија са 30 
дражеја 
инјекције 2,0 mg 
кутија са 50 ам-
пула по 2 ml 

таблете ЗОО mg, 
кутија са IO 
таблета по ЗОО 
mg 
егу st. инјекције, 
кутија са 50 бо-
чица по 500.000 
и.ј. 

cryst. инјекције, 
кутија са 50 бо-
чица по 
1.000.000 и. i-

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

„Галеника" -
фармацеутско-
-хемијска ин-
дустрија, Беог-
рад - Земун 
„Подравка-Бе-
лупо" - Твор-
ница лијекова, 
Загреб 

„Подравка-Бе-
лупо" - Твор-
ница лијекова, 
Копривница 

,,Крка^ - То-
варна здравил, 
Ново Место 

Може се из-
давати и без 
лекарског 
рецепта 

Може се 
употребља-
вати само у 
стационар-. 
ним здрав-
ственим ус-
тановама 
Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

Произвођач: 
,,Organon Tekni-
ka В. V.," Вох-
tel, Белгија 

„Крка" - То-
варна здравили 
Ново Место 

„Галеника" -
Фармацеутско-
-хемијска ин-
дустрија, Беог-
рад - Земун 

4770/2 
ОД 25. 12. 1990. 

године 
394/1-68 

од 31.3. 1969. 
године 

08-23/1-71 
од 3. 11. 1972. 

године 

07-878/1-82 
од 23. 8. 1983. 

године 

07-879/1-82 
од 23. 8. 1983. 

године 

07-879/1-82 
од 23. 7. 1983. 

године 

07-2303/1 
од 22. 6. 1982. 

године 

07-1050/1-81 
од IO. 6. 1982. 

године 

07-1051/1-81 
од 3. 3. 1982. 

године 

07-1489/1 
од 12. 8. 1983. 

године 

, 08-4208/1-70 
од 19. 2. 1971. 

године 

07-2935/1 
од 26. 5. 1983. 

године 

07-2449/1 
од 3. 12. 1982. 

године 
08-722/2 

од 21. l , 1971. 
године 

15-515-383/1 
од 12. 11. 1965. 

године 

15-515-88/1 
од 9. 4. 1964. 

године 

15-515-89/1 
од 9. 4. 1964. 

године 

06-1335/1 
од 17. IO. 1990. 

године 
03-3963/1 

од 16. 7. 1990. 
године 

06-4999/1 
од 19. IO. 1990. 

године 

1НГ4964/1 
од 15. 5. 1990. 

године 

06-4962/1 
од 15. 5. 1990. 

године 

06-4963/1 
од 15. 5. 1990. 

године 

06-4996/1 
од 14. 5. 1990. 

године 

06-4997/1 
од 14. 5. 1990. 

године 

06-4998/1 
од 14. 5. 1990. 

године 

06-1312/1 
од 28. 12. 1990. 

године 

03-1523/1 
од 14. 5. 1990. 

године 

03-1524/1 
од 14. 5. 1990. 

године 

06-1311/1 
од 28. 12. 1990. 

године 
06-2834/1 

од 27. 7. 1990. 
године 

06-1308/1 
од 14. 5. 1990. 

године 

06-94/1-89 
од l i . 7. 1990. 

године 

06-3177/1-89 
од 13. 12. 1990. 

године 
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I 2 3 4 5 6 7 

352 PENTREXYL 
(Ampiciilinum) 

инјекције, кути-
ја са 50 бочица 
по 500 mg 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

„Галеника" -
Фармацеутско-
-хемијска ин-
дустрија, Беог-
рад - Земун 

0502-1638/1 
од 29. 6. 1977. 

године 

06-60/1-89 
од 12. 7. 1990. 

године 

353 PENTREXYL 
(Ampicillinum) 

инјекције, кути-
ја са 50 бочица 
по I g 

м n 05/2-2945/1 
од 29. 6. 1977. 

године 

06-70/1-89 
од 11.7. 1990. 

године 

354 PENTREXYL 
(Ampicillinum) 

капи за децу, 
бочица са су-
вом супстанци-
јом која садржи 
2 g ампицилина 
за припрему 20 
ml суспензије 
додавањем 15 
ml прочишћене 
воде 

и и 05-1863/1 
од 8. IO. 1968. 

године 

06-72/1-89 
од 12. 7. 1990. 

године 

355 PENTREXYL 
(Ampicillinum) 

сируп, бочица 
са сувом суп-
станцијом која 
садржи 
5 g ампицилина 
за припрему 
100 ml суспен-
зије додавањем 
71 ml прочиш-
ћене воде 

чч 99 6-3292/1 
од 13. 9. 1972. 

године 

06-71/1-89 
од 11. 7. 1990. 

године 

356 PENTREXYL 
(Ampiciilinum) 

сируп, бочица 
са сувом суп-
станцијом која 
садржи IO g ам-
ин цип ина за 
припрему 100 
ml суспензије, 
додавањем 70 
ml прочишћене 
воде 

n 99 05/2-4233/1 
рд 8. 12. 1976. 

године 

06-79/1-89 
од l i . 7. 1990. 

године 

357 PENTREXYL 
(Ampicillinum) 

капсуле, кутија 
са 16 капсула 
по 250 mg 

- 99 15-105/1 
ОД 8. 4. 1967. 

године 

06-75/1-89 
од 11. 7. 1990. 

године 
358 PENTREXYL 

(Ampicillinum) 
капсуле, кутија 
са 104 капсуле 
је по 250 mg 

0502-1636/1 
од 29. 6. 1977. 

године 

06-74/1-89 
од l i . 7. 1990. 

године 
359 PENTREXYL 

(Ampicillinum) 
капсуле, кутија 
са 1000 капсула 
по 250 mg 

99 99 0502-2945/1 
од 29. 6. 1977. 

године 

06-73/1-89 
од 11. 7. 1990. 

године 
360 PENTREXYL 

(Ampieillinum) 
капсуле, кутија 
са 16 капсула 
по 500 mg 

99 . 99 6-3239/1 
од 13. 9. 1972. 

године 

06-76/1-89 
од 11. 7. 1990. 

године : 
361 PENTREXYL 

(Ampicillinum) 
капсуле, кутија 
са 104 капсуле 
по 500 mg 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

„Галеника" -
Фармацеутско-
-хемијска ин-
дустрија, Беог-
рад-Земун 

0502/1-1639/1 
од 29. 6. 1977. 

године 

06-78/1-89 
од l i . 7. 1990. 

године 

362 PENTREXYL 
(Ampicillinum) 

капсуле, кутија 
са 100Q капсула 
по 5Q0 mg 

05-138/1 
од I. 9. 1930. 

године 

06-77/1-89 
од l i . 7. 1990. 

године 

363 PHENYLBUTA-
ZON 

маст 5%, туба 
са 30 g масти 

Може се из-
давати и без 
лекарског 
рецепта 

„1пех-Hemo-
farm" - Индус-
трија фармаце-
утско-хемијских 
производа и ам-
балаже, Вршац 

05-4404/1 
од 12. 9. 1969. 

године 

06-1368/1-89 
од 28. 12. 1990. 

године 

364 PHENYLBUTA-
ZON 0 
(Fenilbutazonum) 

дражеје, кутија 
са 20 дражеја 
по 150 mg 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

/ 

08-1450/1 
од 22. 5. 1970. 

године 

06-1367/1-89 
од 17. IO. 1990. 

године 
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365 PERGONAL 
(Urogenadotropin -
HMG) 

инјекције за и, 
м. примену, ку-
тија са IO лио-
бочица 

366 POR-8 
(Orinipressinum) 

367 PREDIANR 

(Gliclazidum) 

368 PREDIANR 

(Gliclazidum) 

369 PREGNYL 
(Gonadotrophinum 
ehorionicum) 

370 PREGNYL 
(Gonadotrophinum 
choriomcum) 

371 POVI DON-JOD 

372 POVI DON-JOD 

373 POVIDON-JOD 

374 POVIDON-JOD 

375 POVIDON-JOD 

376 PRO-BANTHINE 
(Propanthelini bro-
midum) 

ампуле, кутија 
ca 50 ампула од 
I ml по i и.ј. 

таблете, кутија 
са 30 таблета 

таблете, кутија 
са 60 таблета 

лиобочице 5000 
и.ј., кутија са 3 
ампуле по 5000 
и ј . 

лиобочице 1500 
и.ј., кутија са 6 
ампула по 1500 
и.ј. и 6 ампула 
растварача 

пена 0,75%, бо-
ца са 500 ml 
раствора 

пена 0,75% боца 
са 5000 ml рас-
твора 
раствор 1%, бо-
ца са 100 ml 
раствора 
раствор 1%, бо-
ца са 500 ml 
раствора 
раствор 1%, бо-
ца са 5000 ml 
раствора 
дражеје, кутија 
са 20 дражеја 

Може се 
употребља-
вати у ста-
ционарној 
здравственој 
установи. 
Изузетно, 
лек се може 
издати и уз 
рецепт лека-
ра ради на-
ставка тера-
пије код ку-
ће, ако је на-
значено да 
је лице пре-
тходно лече-
но овим ле-
ком у здрав-
ственој уста-
нови 
Може се 
употребља-
вати само у 
стационар-
ним здрав-
ственим ус-
тановама 
Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

„Подравка-
-Unitrade" - За-
ступало ино-
земних фирми, 
Загреб 

07-3316 06-1263/1 
од 14. 5. 1990. 

године 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

Може се из-
давати и без 
лекарског 
рецепта 

Произвођач: 
,,Sandoz", AG-
-Basel, Швај-
царска Заступ-
ник: „Велебит", 
Р. О. Кемија и 
стројеви, Загреб 
„Зорка" - Хе-
мијска ин!дус-
трија, !Шбац 

Произвођач: 
,,N. V. Organon" 
Oss, Холандија 
Заступник: 
„Хермес" - За-
ступство ино-
земних фирми, 
Љубљана 
Произвођач: 
,,N. V. Orga-
non", Oss, Хо-
ландија 
Заступник: 
„Хермес", За-
ступство ино-
земних фирми, 
Љубљана 
„Зорка" - Хе-
мијска индус-
трија, Шабац 

08-1239/1-71 
од 9. IO. 1972. 

године 

07-5016/1-82 
од 26. 4. 1983. 

године 

07-5017/1-82 
од 26. 4. 1983. 

године 
399 

од 19. 5. 1975. 
године 

399/1 
од 19. 5. 1975. 

године 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

„Галеника" -
Фармацеутско-
-хемијска ин-
дустрија, Беог-
рад-Земун 

05-3581/1 
од 24. IO. 1980. 

године 

05-2270/1 
од 4. 9. 1978. 

године 
05-3578/1 

од 24. IO. 1980. 
године 

05-3580/1 
од 24. IO. 1980. 

године 
07-817/1 

од 22. 5. 1984. 
године 

05-1862/1-68 
од 28. 3. 1969. 

године 

03-2379/1 
од 17. 12. 1990. 

године 

06-5253/1-89 
од 27. 2. 1990. 

године 

06-5254/1-89 
од 27. 2. 1990. 

године 
06-4046/1 

од 27. 7. 1990. 
године 

06-4047/1 
од 27. 7. 1990. 

године 

06-5247/1-89 
од 9. 2. 1990. 

године 

06-5249/1-89 
од 9. 2. 1990. 

године 
06-5248/1-89 
од 9. 2. 1990. 

године 
06-5245/1-89 
од 9. 2. 1990. 

године 
06-5246/1-89 
од 8. 2. 1990. 

године 
03-3962/1 

од 16. 7. 1990. 
године 
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377 PROĆU LIN 

378 PROSTIN E-2 
(Dinoprostonum) 

379 PROSTI N E-2 
(Dinoprostonum) 

380 PROSTIN E-2 
(Dinoprostonum) 

381 PROSTIH E-2 

382 PROSTI N 15-M 
(Carboprostonum) 

383 PURI-NETHOL 
(Mercaptopurinum) 

384 REG LAN 
(Metoclopramidum) 

капи за очи, бо-
чица са IO ml 
раствора и пи-
пета 

инјекције I mg, 
кутија са I ам-
пулом од 0,75 
ml по I mg 

ампуле IO mg, 
кутија са I ам-
пулом од 0,5 ml 
по 5 mg раство-
ра за инјекције 
оралне таблете 
0,5 mg, кутија 
са IO оралним 
таблета по 
0,5 mg 

вагиналне таб-
лете 3 mg, бочи-
ца од тамног 
стакла са 4 ва-
гиналне табле-
те по 3 mg 
инјекције 0,250 
mg, кутија са I 
бочицом од IO 
ml no 0,250 mg 

таблете 50 mg,, 
кутија ca 25 
таблета по 50 
mg 

ампуле, кутија 
са 30 ампула no 
2 ml/10 mg 

Може се 
употребља-
вати само у 
одговарају-
ћим здрав-
ственим ус-
тановама ко-
је одреди 
надлежни 
републички, 
односно no-
крајински 
орган за 
здравство 

Може се 
употребља-
вати само у 
одговарају-
ћим здрав-
ственим ус-
тановама ко-
је одреди 
надлежни 
републички, 
односно по-
крај ниски 
орган за 
здравство 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

„Алкалоид" -
Хемиска, фар-
мацевтска и 
козметичка ин-
дустрија, Скоп-
је 
Произвођач: 
„Upjohn-Craw-
ley-England" 
Заступник: 
„Техносервис" 
- Радна органи-
зација за спољ-
нотрговински и 
унутрашњи 
промет, Беог-
рад 

Произвођач: 
Upjohn, Craw-
ley-England" 
Заступник: 
„Техносервис" 
- РО за спољ-
нотрговински и 
унутрашњи 
промет, Беог-
рад 

Произвођач: 
„Upjohn, Kala-
mazo Michigen-
-USA 
Заступник: „Ун-
šaf arm", - Пред-
узеће за спољну 
и унутрашњу 
трговину и 
маркетинг, Бе-
оград 
Произвођач: 
„!ће Wellcome 
Ltd.", Велика 
Британија 
Заступник: „Аг-
ропрогрес" -
Друштвено 
предузеће за 
спољнотрговин-
ски промет, Бе-
оград 
„Алкалоид" -
Хемиска, фар-
мацевтска и 
козметичка ин-
дустрија, Скоп-
је 

5731/1 
од 22, IO. 1979. 

године 

07-1373/1 
од 3. 8. 1982. 

године 

07-1372/1 
од 3. 8. 1982. 

године 

05-36/1 
од 31. IO. 1979. 

године 

07-3311/1-84 
од 4„ 3. 1985. 

године 

07-1539/1 
од 3. 8. 1982. 

године 

1702 
од 9. 9. 1957. 

године 

4048/1 
од 25. 12. 1973. 

године 

06-2232/1 
од IO. 12. 1990. 

године 

06-8105/1-88 
од 14. 5. 1990. 

године 

06-8104/1-89 
од 14. 5. 1990. 

године 

06-8103/1-88 
од 14. 5. 1990. 

године 

06-8116/1-88 
од 14. 5. 1990. 

године 

06-8114/1 
од 19. 11. 1990. 

године 

03-1633/1 
од 25. 12. 1990. 

године 

06-2252/1-89 
од 11. 12. 1990. 

,године : 
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385 REGLAN 
(Metociopramidum) 

386 RINGER 

387 REGLAN 
(Metochloprami-
dum) 

388 RONDOMYCIN 
(Metacyclinum) 

389 RONDOMYCIN 
(Metacyclinum) 

390 RUDAKOL 

391 RUDAKOL 

392 SINECOD 
(Butamyratii citras) 

393 SINECOD 
(Butamyratii citras) 

394 SINECOD 
(Butamyratii citras) 

395 SINECOD 
(Butamyratii citras) 

396 SINECOD 
(But ату ratu citras) 

397 SINEQUAN 
(Doxepinum) 

398 SINEQUAN 
(Doxepinum) 

399 SINEQUAN 
(Doxepinum) 

400 SINEQUAN 
(Do xepi пит) 

раствор за пе-
роралну упот-
ребу, боца са 
120 ml раствора 
за пероралну 
употребу 
раствор за ин-
фузију, боца са 
500 ml раствора 
за инфузију 

таблете, кутија 
са 40 таблета 
по IO mg 

капсуле, кутија 
са 8 капсула по 
ЗОО mg 

капсуле, кутија 
са I(K) капсула 
по ЗОО mg 
дражеје, кутија 
са 50 дражеја 
по 135 mg 

дражеје, кутија 
са 100 дражеја 
по 135 mg 
форте-дражејр 
50 mg, кутија са 
IO дражеја по 
50 mg 

депо-дражеје 20 
mg, кутија са IO 
дражеја по 
20 mg 
сируп, бочица 
са 200 ml сиру-
па 
капи за децу, 
бочица од IO ml 

инјекција IO mg, 
кутија са 50 ам-
пула од I ml по 
IO mg 

капсуле, кутија 
са 30 капсула 
од IO mg доксе-
пина 
капсуле, кутија, 
са 100 капсула 
од IO mg доксе-
пина 
капсуле, кутија 
са 30 капсула 
по 25 mg 

капсуле, кутија 
са 100 капсула 
по 25 mg 

Може се 
употребља-
вати само у 
здравстве-
ним .устано-
вама 
Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

Завод за тран-
сфузију крви, 
Загреб 

„Алкалоид" -
Хемиска, фар-
мацевтска и 
козметичка ин-
дустрија, Скоп-
је 
„Алкалоид" -
Хемиска, фар-
мацевтска и 
козметичка ин-
дустрија, Скоп-
је 

„Подравка-Бе-
лупо" - Твор-
ница лијекова, 
Копривница 

„Inex-Hemo-
farm" - Индус-
трија фармаце-
утско-хемијских 
производа и ам-
балаже, Вршац 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

„Алкалоид" -
Хемиска, фар-
мацевтска и 
козметичка ин-
дустрија, Скоп-
је 

2112/1 
од 29. 12. 1980. 

године 

05-2036/1 
од 2. IO. 1968. 

године 

49/1-67 
од 29. 4. 1968. 

године 

802/1 
од 6. IO. 1967. 

године 

802/1 
од 6.10. 1967. 

године 
07-1384/1 

од 21. IO. 1981. 
године 

07-1385/1 
од 21. IO. 1981. 

године 
07-5372/1-82 
од 16. I. 1986. 

године 

05/2-1097/1-75 
од IO. 7. 1975. 

године 

06-19/1 
од 16. I. 1986. 

године 
06-20/1 

од 16. I. 1980. 
године 

0502-5575/1-76 
од 27. 6. 1977. 

године 

3636/1 
од 28. 11. 1971. 

године 

3636/2 
од 28. 11. 1971. 

године 

3637/1 
од 28. 11. 1971. 

године 

3637/2 
од 28. 11. 1971. 

ходине 

06-2254/1 
од l i . 12. 1990. 

године 

03-422/1 
од 28. 12. 1990. 

године 

06-2253/1-89 
од l i . 12. 1990. 

године 

03-8604/1 
од 14. 12. 1990. 

године 

06-3171/1-89 
од 14. 12. 1990. 

године 
06-4991/1 

од IO. 12. 1990. 
године 

06-4990/1 
од IO. 12. 1990. 

године 
06-1386/1-89 
од 15. 3. 1990. 

године 

06-1387/1-89 
од 15. 3. 1990. 

године 

06-1389/1 
од 15. 3. 1990. 

године 
06-1388/1-89 
од 15. 3. 1990. 

године 
06-1390/1-89 
од 15. 3. 1990. 

године 

06-2249/1-89 
од 17. 7. 1990. 

године 

06-2248/1-89 
од 17. 7. 1990. 

године 

06-2250/1-89 
од 17. 7. 1990. 

године 

06-3177/1-89 
од 13. 12. 1990. 

године 
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401 SOLUTIO ACD 
(Конзерванс за крв) 

402 STREPTOMYCIN 
SULFAT 

403 STREPTOMYCIN 
SULFAT 

404 SUMAMED 
(Azitromicinum) 

405 SYNALAR , 
(Flucionolonaceto-
nidum) 

406 SYNALAR 
(Fluocinolonaceto-
nidum) 

407 SYNALAR 
(Fluocinolonaceto-
nidum) 

408 SYNALAR N 

409 SYNALARN 

410 TELEBRIX 45 
(Meglumini ioxitala-
mas) i 

411 TELEBRIX ЗОО 
(Meglumini ioxitala-
mas) 

412 TELEBRIX ЗОО 
(Meglumini ioxitala-
mas) 

413 TELEBRIX 380 

414 TELEBRIX 380 
(Meglumini ioxitala-
mas) 

415 TELEBRIX 30 
(Meglumini ioxitala-
mas) 

416 TERRAMYCIN 
(Oxytetracyclinum) 

раствор, боца 
од 350 ml ca 
75 ml конзер-
ванса 

инјекције, кути-
ја са 50 бочица 
по I g 

инјекције, кути-
ја са 50 бочица 
по 5 g 
капсуле 250 mg, 
кутија са 6 кап-
сула по 250 mg 

гел, туба са 
30 g гела 

маст, туба са 
15 g масти 

крема, туба са 
15 g креме 

маст, туба са 
15 g масти 

крема, туба са 
15 g креме 

раствор за ин-
фузију, боца са 
250 ml раствора 
за инфузију 

ампуле, 20 ам-
пула по 30 ml 

инјекције, кути-
ја са 2 боце по 
50 ml 
инјекције, кути-
ја са 20 ампула 
по 30 ml рас-
твора 
инјекције, кути-
ја са 2 боце по 
50 ml 
раствор за ин-
фузију, кутија 
са I боцом од 
100 ml раствора 
за инфузију 
капи за очи, бо-
чица са 5 ml 
(25 mg окситет-
рациклин-хид-
рохлорида рас-
твори се у 5 ml 
дестиловане во-
де) 

4 5 6 7 

Може се ^ Завод за тран- 05-2029/2 03-429/1 
употребља- сфузију крви, од 27. IO. 1968. од 28. 12. 1990. 
вати само у Загреб године године 
здравог ве-
ним устано-
вама 
Може се. из- „Галеника" - 15-515-92/1 06-930/1-89 
давати само Фармацеутско- од 16. 3. 1969. од 12. 7. 1990. 
уз лекарски - хемијска ин- године године 
рецепт дустрија, Беог-

рад-Земун 
п 

i рад-Земун 
п 15-515-93/1 06-931/1-89 

од 16. 3. 1969. од 12. 7. 1990. 
године године и „Плива" - Фар- 06-5394/1 03-3797/1 

мацеуте^ ке- од 19. 7. 1988. од 11.9. 1990. 
мијска, пре- године године 
храмбена и коз-
метичка индус-
трија, Загреб 

06-85/1-89 и „Галеника" - 08-400/1 06-85/1-89 
Фармацеутско- од 18. 9. 1970. од 12. 7. 1990. 
-хемијска ин- године године 
дустрија, Беог-
рад-Земун 

и n 15-696/1 06-86/1-89 
од 23. 12. 1966. од 12. 7. 1990. 

године године 
и rt 15-695/1 06-87/1-89 

од 23. 12. 1966. од 12. 7. 1990. 
године године 

rt и 15/11-2064/1-67 06-88/I-S9 
од 13. 3. 1968. од 12. 7. 1990. 

године године 
f) и 15/11-2065/1 06-89/1-89 

од 13. 3. 1968. од 12. 7. 1990. 
године године 

Може се Произвођач: 05-1924/1-79 06-9532/i-88 
употребља- „Вук Guledn", од 13.2.1990. 
вати у Konstanz, СР године 
здравстве- Немачка 
ним устано- Заступник: „Fa-
вама beg", Заступ-

ство страних 
фирми, Београд 

и и 05-5240/1-77 06-9528/1-88 
од 27.3.1978. од 13.2.1990. 

године године 
п w 0502-5239/1-77 06-9529/1-88 

од 27.3.1978. од 3.4.1990. 
године године 

ГУ 99 0502-5237/77 06-9530/1-89 
од 27.3.1978. од 14.2.1990. 

године године 

99 99 0502-5238/1-7 06-9531/1-88 
од 27.3.1978. од 14.2.1990. 

године године 
9t 

99 15-1922/1 06-9533/1-88 
од 15.6.1979. од 13.2.1990. 

године године 

Може се из- „Алкалоид" - 6-2144/1 06-3170 
давати само Хемиска, фар- од 6.10.1972. од 4.12.1990. 
уз лекарски мацевтска и године године 
рецепт козметичка ин-

дустрија, Скоп-
је 
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417 TERRAMYCIN 
(Oxytetracyclinum) 

418 TOLBUSAL 
(Tolbutamidum) 

419 TOPRAL 
(Sultopridum) 

420 TOPRAL 
(Sultopridum) 

421 VASOFLEX 
(Prazosinum) 

422 VASOFLEX 
(Prazosinum) 

423 VASOFLEX 
(Prazosinum) 

424 VIBRAMYCIN 
(Doxycyclinum) 

425 VIBRAMYCIN 
(Doxycyclinum) 

426 VIBRAMYCIN 
(Doxycyclinum) 

427 VITAMIN A + D 

428 VITAMIN Bi 

429 VITAMIN Вб 
(Piridoksinum-hlori-
dum) 

капи за нос, бо-
чица са 5 ml 
(25 mg окситет-
рациклин-хид-
рохлорида рас-
твори се у 5 ml 
дестиловане во^ 
Де) 
таблете 500 riig, 
кутија са 40 
таблета по 
500 mg 
таблете, кутија 
са 20 таблета 
no 400 mg 

таблете, кутија 
са 100 таблета 
по 400 mg 
таблете I mg, 
кутија са 30 
таблета по I mg 

таблете 2 mg, 
кутија са 60 
таблета по 2 mg 
таблете 5 mg, 
кутија са 60 
таблета по 5 mg 
капсуле 100 mg, 
кутија са 5 кап-
сула по 100 mg, 
капсуле 100 mg, 
кутија са 25 
капсула по 100 
mg 
капсуле 100 mg, 
кутија са 100 
капсула по 
100 mg 
капсуле, кутија 
са 200 капсула 

Може се 
употребља-
вати у ста-
ционарној 
здравственој 
установи. 
Изузетно, 
лек се може 
издати и уз 
рецепт лека-
ра ради на-
ставка тера-
пије код ку-
ће, ако је на-
значено да 
је лице пре-
тходно лече-
но овим ле-
ком у здрав-
ственој уста-
нови 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

инјекције Може се из-
125 mg, кутија давати само 
са 50 ампула по уз лекарски 
125 mg рецепт 

инјекције 50 mg, 
кутија са 50 ам-
пула од 2 ml по 
50 mg 

„Крка" - То-
варна здравил, 
Ново Место 

„Алкалоид" -
Хемиска, фар-
мацевтска и 
козметичка ин-
дустрија, 
Скопје 

„Крка" - То- . 
варна здравил, 
Ново Место 

Може се из-
давати и без 
лекарског 
рецепта 

„Алкалоид" -
Хемиска, фар-
мацевтска и 
козметичка ин-
дустрија, 
Скопје 
„Inex-Hemo-
farm" - Индус-
трија фармаце-
утско-хемијских 
производа и ам-
балаже, Вршац 

6-2139/1 
ОД 6.10.1972. 

године 

1496 
од 6.8.1957. 

године 

533/1 
од 21.4.1980. 

године 

534/1 
од 21.4.1980. 

године 
05-4271/1-80 
од-10.4.1981. 

године 

05-4272/1 
од 10.4.1981. 

године 
05-4270/1-80 
од 10.4.1981. 

године 
05-5077/1-69 
од 21.5.1970. 

године 
05-5077/2-69 
од 27.5.1979. 

године 

05/2-2744/1 
од 27.6.1977. 

године 

5725/1 
од 18.10.1979. 

године 

108-53/3 
од 11.10.1962. 

године 

15-515-169/1 
од 9.4.1964. 

године 

06-3170/1 
од 4.12.1990. 

године 

06-1314/1 
од 16.3.1990. 

године 

06-3167/1-89 
од 17.7.1990. 

године 

06-3167/2-89 
од 17.7.1990. 

године 
06-3165/1-89 

од 3. 12. 1990. 
године 

06-3165/2-89 
од 3.12.1990. 

године 
06-3165/3-89 
од 3.12.1990. 

године 
03-971/1 

од 16.2.1990. 
године 
03-970/1 

од 16.2.1990. 
године 

03-972/1 
од 16.2.1990. 

године 

06-3166/1 
од 14.12.1990. 

године 

06-1332/1 
од 17.10.1990. 

године 

06-1329/1 
од 17.10.1990. 

године 
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430 VITAMIN Be 
(Piridoksinum-hlori-
dum) 

431 VITAMIN С 
(Acidum ascorbi-
cum) 

432 XANI 
(Azapropazonum) 

433 YURINEX 
(Bumetanidum) 

434 YRINEX 
(Bumetanidum) 

435 BUSCOPAN COM-
POSITUM 

436 BUSCOPAN COM-
POSITUM 

437 BUSCOPAN COM-
POSITUM 

инјекције 
250 mg, кутија 
ca 50 ампула од 
5 ml по 50 mg 
таблете 500 mg, 
кутија ca 250 
таблета по 
500 mg 
капсуле, бочица 
са 20 капсула 
по ЗОО mg 

инјекције 0,5 
mg, кутија са IO 
ампула од 2 ml 
по 0,5 mg 
таблете I mg, 
блистер-пакова-
ње 20 таблета 
по I mg 

инјекције, кути-
ја са 3 инјекције 
од 5 ml 

дражеје, кутија 
са 20 дражеја 

супозиториЈе, 
кутија са 6 су-
позиторија 

Може се из-
давати и без 
лекарског 
рецепта 
Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

Може се из-
давати само 
уз лекарски 
рецепт 

„Фармакос" -
Фабрика фар-
мацеутских и 
хемијских про-
извода, При-
зрен 
„Крка" - То-
варна здравил, 
Ново Место 

,Јпех-Hemo-
farm" - Индус-
трија фармаце-
утско-хемијских 
производа и ам-
балаже, Вршац 
„Здравље" -
Фабрика фар-
мацеутских и 
хемијских про-
извода, Леско-
вац ' 
„Здравље" -
Фабрика фар-
мацеутских и 
хемијских про-
извода, Леско-
вац 

08-1386/2 
од 21.5.1970. 

године 

09-496/2 
од 1.8.1960. 

године 

05-7189/1-79 
од 24.4.1980. 

године 

05-858/1 
од 8.11.1978. 

године 

05-860/1 
од 8.11.1978. 

године 

16-388/1-63 
од 25.4.1964. 

године 

16-399/1-63 
од 25.4.1964. 

године 

16-390/1-63 
од 25.4.1964. 

године 

06-1330/1 
од 17.10.1990. 

године 

06-1369/1 
од 16.3.1990. 

године 

06-2744/1-89 
од 9.2.1990. 

године 

03-1189/1 
од 16.2.1990. 

године 

03-994/1 
од 16.7.1990. 

године 

06-1648/1 
од 14.5.1990. 

године 

06-1651/1 
од 14.5.1990. 

године 

06-1647/1 
од 14.5.1990. 

године 

Број:3/3-04-011/91-003 
27. јуна 1991. године 
Београд 

УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

О Д Л У К А 
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ЗАКОНА О ДАЖБИ-
НАМА ПРИ КУПОВИНИ СТОКЕ, МЕСА, МЕСНИХ 
ПРОИЗВОДА, МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА И 

СУПРОТНОСТИ ТОГ ЗАКОНА СА САВЕЗНИМ 
ЗАКОНОМ 

1. Уставни суд Југославије, решењем 1У. бр. 144/90 
од IO. јануара 1991. године, покренуо је поступак за оцењи-
вање сагласности Закона о дажбинама при куповини сто-
ке, меса, месних производа, млека и млечних производа 
(„Урадни лист Републике Словеније", бр. 40/90) са Уста-
вом СФРЈ и супротности тог закона са одредбама чл. 2. и 
3. Закона о трговини („Службени лист СФРЈ, бр. 46/90) и 
чл. l, 4. и 5. Закона о опорезивању производа и услуга у 
промету („Службени лист СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 
36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 
15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 11/86, 21/87, 10/88, 27/88, 
31/88, 41/89, 46/89, 60/89 и 13/90). 

2. Законом о дажбинама при куповини стоке, меса, 
месних производа, млека и млечних производа прописано 
је да се, ради додатне заштите сточарске производње у Ре-

Савезни секретар 
за рад, здравство, борачка пита-

ња и социјалну политику, 
Радиша Гачић, с. р. 

публици Словенији, уводи обавеза плаћања дажбина при 
куповини говеда, свиња, говеђег и свињског меса, масних 
производа, млека и млечних производа из производње ван 
Републике Словеније (члан l); да Извршно веће Скупшти-
не Републике Словеније одређује врсту стоке, меса, месних 
производа, млека и млечних производа за које се утврђује 
обавеза плаћања дажбине, висину дажбине и њено плаћа-
ње; да, при одређивању тих производа и висине те дажби-
не, Извршно веће Скупштине Републике Словеније узима 
у обзир понуду и потражњу тих производа на домаћем 
тржишту и утицај цена у иностранству на производњу, це-
не и снабдевање на домаћем тржишту; да мера плаћања 
дажбине може трајати највише шест месеци и да о понов-
ном ступању на снагу те мере Извршно веће Скупштине 
Републике Словеније мора обавестити Скупштину Репуб-
лике Словеније (члан 2); да дажбину плаћају предузећа и 
друга правна лица са седиштем на подручју Републике 
Словеније која увозе производе за прераду, односно даљу 
продају на подручју Републике Словеније, као и предузећа 
и друга правна лица и радни људи који самостално обав-
љају делатност личним радом на подручју Републике Сло-
веније када купују производе из других република за пре-
раду, односно даљу продају и да су ту дажбину дужна да 
плаћају и предузећа са седиштем ван Републике Словеније 
која продају производе у пословним јединицама у Репуб-
лици Словенији, за оне количине производа које продају 
(члан З). 

i 
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. 3. Одредбама члана 251. ст. l, 2, 3. и 5. Устава СФРЈ 
утврђено је да радни људи, народи и народности Југосла-
вије остварују своје економске интересе на јединственом 
југословенском тржишту, да су на јединственом југосло-
в е н ком тржишту радни људи и организације удруженог 
рада равноправни у обављању делатности и стицању до-
хотка на основу деловања законитости тржишта и друш-
твеног усмеравања привредног и друштвеног развоја и ус-
клађивао односа на тржишту, да су друштвено-политин-
ке заједнице одговорне за обезбеђивање јединства југосло-
венског тржишта и да је противуставан сваки акт и свака 
радња којима се нарушава јединство југословенског 
тржишта. 

Одредбом тачке 2. Амандмана XXX на Устав СФРЈ 
утврђено је да су противуставни прописи и други акти и 
радње којима се организације удруженог рада или радни 
људи, зависно од седишта, односно пребивалишта, став-
љају у неравноправан положај. 

Одредбом члана 264. став 2. Устава СФРЈ утврђено је 
да се савезним законом установљавају врсте прихода који 
се остварују опорезивањем производа и услуга који су у 
промету на целој територији СФРЈ и утврђује начин и ви-
сина тог опорезивања, осим за производе и услуге за које 
начин и висину опорезивања, на основу савезног закона, 
утврђују друге друштвено-политичке заједнице. 

Одредбама члана 3. Закона о привременим мерама о 
порезу на промет производа и услуга („Службени лист 
СФРЈ", бр. 4/91) прописано је да је посебни порез на про-
мет производа и посебни порез на промет услуга порез ко-
ји се плаћа на територији републике, на основу овог зако-
на и закона и другог прописа републике, који су у складу 
ća овим законом, и представља приход републике. 

Одредбама чл. 2. и 3. Закона о трговини прописано је 
да се трговац бави трговином, слободно и под једнаким 
законским условима, на јединственом југословенском 
тржишту и да се актима органа друштвено-политичке за-
једнице не може ограничава^ слободно наступање на 
тржишту и нарушавати конкуренција, нити се могу поје-
дини трговци или потрошачи доводити у неравноправан 
положај на тржишту. Одредбама чл. 33. и 34. наведеног за-
кона прописано је да се ограничавањем тржишта сматрају 
општи или појединачни правни акт и радње органа друш-
.твено-политичке заједнице којима се, противно уставу и 
закону, ограничава слободна размена робе и слободно на-
ступање на тржишту и да се таквим актима и радњама 
сматрају нарочито акти и радње којима се трговац доводи 
у,неравноправан положај тако што му се онемогућава ши-
рење продајне мреже у продаја робе, или се присиљава на 
продају робе која није у складу са његовим пословним ин-
тересом. 

Уставни суд Југославије оцениб је да је Законом о 
дажбинама при куповини стоке, меса, месних производа, 
млека и млечних производа прописана дажбина која има 
карактер посебног пореза на промет који се плаћа на про-
мет робе одређеног порекла. Прописивањем обавезе пла-
ћања дажбине оваквог карактера оспореним законом се, 
према мишљењу Уставног суда Југославије, нарушава је-
динство југословенског тржишта, a правна лица и радни 
људи доводе у неравноправан положај у стицању дохот ка 
зависно од тога где им је седиште, односно пребивалиште, 
па је, стога, оспорени закон несагласан са одредбама чла-
на 251. ст. l, 2, 3. и 5. и члана 264. Устава СФРЈ и одредбом 
тачке 2. Амандмана XXX на Устав СФРЈ и у супротности 
је са одредбама чл. 2, 33. и 34. Закона о трговини, као и са 
Законом о привременим мерама о порезу на промет про-
извода и услуга, којим није предвиђена могућност увође-
ња пореза на промет за робу одређеног порекла. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ и члана 36. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној IO. јула 1991. године, донео је 

О д л у к у 
Утврђује се да је Закон о дажбинама при куповини 

стоке, меса, месних производа, млека и млечних произво-
да („Урадни лист Републике Словеније", бр. 40/90) несаг-
ласан са Уставом СФРЈ и да је у супротности са Законом о 
трговини („Службени лист СФРЈ", бр. 46/90) и Законом о 

Привременим мерама о порезу на промет производа и ус-
луга („Службени лист СФРЈ", бр. 4/91). 

Одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
„Урадном листу Републике Словеније". 

Ову одлуку Уставни суд Југославије донео је у саста-
ву: председник Уставног суда Југославије Милован Буза-
џић, и судије - Хрвоје Бачић, др Слободан Благојевић, мр 
Крсте Чаловски, др Омер Ибрахимагић, др Бранислав 
Ивановић, Пјетер Коља, Димче Козарев, др Ратко Марко-
вић, Вељко Марковић, Душан Ружић и Владимир Шекс. 
!У број 144/90 Председник 
8. јула 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА П О Ј Е Д И Н А Ч Н А АКАТА 
ИЛИ РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ЧЛ. l, 2, 5, 6, 
25, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 44, 46, 50, 55. И ЧЛ. 68. ДО 76. 

ЗАКОНА О БАНДИ СЛОВЕНИЈЕ 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности од-
редаба Закона о Банци Словеније („Урадни лист Републи-
ке Словеније", бр. 1/91) и супротности тог закона са савез-
ним законом. 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије нареди, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, да 
се обустави извршење појединачних аката или радњи 
предузетих на основу Закона о Банци Словеније, јер би 
њиховим извршењем могле наступити неотклоњиве штет-
не последице. 

2. Законом о Банци Словеније прописано је да се Бан-
ка Словеније оснива као централна банка Републике Сло-
веније и као независна банка ван система народних банака 
република и покрајина и Народне банке Југославије и ов-
лашћује се да издаје новчанице и ковани новац који гласе 
на валуту Републике Словеније као јединог законског 
средства плаћања у Републици Словенији и да купује и 
продаје монетарно злато. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може, у току поступка, наредити 
да се обустави извршење појединачног акта или радње 
предузете на основу закона, другог прописа или општег 
акта органа друштвено-политичке заједнице, чија се устав-
ност, односно законитост оцењује ако би њиховим из-
вршењем могле наступити неотклоњиве штетне последи-
це. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови утврђени одредбом члана 379. Устава СФРЈ да наре-
ди да се обустави извршење појединачних аката или рад-
њи предузетих на основу Закона о Банци Словеније, којим 
се искључује примена Закона о Народној банци Југослави-
је и јединственом монетарном пословању народних бана-
ка република и народних банака аутономних покрајина и 
Закона о девизном пословању. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 25. јула 1991. године, донео је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних аката или рад-

њи предузетих на основу чл. l, 2, 5, 6, 25, 31, 32, 33, 34, 38, 
40, 41, 44, 46, 50, 55. и чл. 68. до 76. Закона о Банци Слове-
није (,,У радни лист Републике Словеније", бр. 1/91) којим 
се искључује примена Закона о Народној банци Југослави-
је и јединстВеном монетарном пословању народних бана-
ка република и народних банака аутономних покрајина 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90) и Закона 
о девизном пословању („Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 
71/86, 2/88, 59/88 и 82/90). 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
„Урадном листу Републике Словеније". 
1У 121/1-91 Председник 
25. јула 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА П О Ј Е Д И Н А Ч Н А АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О НЕ-
ПРИМЕЊИВАНА ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ИЗ-
ВРШНОМ ПОСТУПКУ НА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИ-

КЕ ХРВАТСКЕ 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности Од-
луке о непримењивању одредаба Закона о извршном по-
ступку („Службени лист СФРЈ", бр. 20/79, 6/82, 74/87, 
37/89, 27/90 и 35/91) на територију Републике Хрватске 
(„Народне новине" - службени лист Републике Хрватске, 
бр. 26/91). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди да 
се обустави извршење појединачних аката и радњи преду-
зетих на основу оспорене одлуке, јер би њиховим изврше-
њем могле наступити неотклоњиве штетне последице. 

2. Оспореном одлуком Владе Републике Хрватске 
прописано је да се на територији Републике Хрватске не 
примењују одредбе чл. I .h 2. Закона о изменама и допуна-
ма Закона о извршном поступку („Службени лист СФРЈ", 
бр. 35/91), у вези са одредбама чл. 34. и 40. Закона о из-
вршном поступку, и прописа донесених на основу тог за-
кона, који су у супротности са Уставом Републике Хрват-
ске. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може, у току поступка, до доно-
шења коначне одлуке, наредити да се обустави извршење 
појединачног акта или радње која је предузета на основу 
закона, другог прописа или општег акта органа друштве-
но-подитичке заједнице, или самоуправног општег акта 
чија се уставност, односно законитост оцењује ако би њи-
ховим извршењем могле наступити неотклоњиве штетне 
последице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди да се обустави 
извршење појединачних аката и радњи предузетих на ос-
нову оспорене одлуке, којима се одбија примена одредаба 
чл. I. и 2. Закона о изменама и допунама Закона о из-
вршном поступку („Службени Лист СФРЈ", бр. 35/91), у ве-
зи с одредбама чл. 34. и 40. Закона о извршном поступку, и 
прописа донесених на основу тог закона, који су у супрот-
ности са Уставом Републике Хрватске. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ, на седници одржаној IO. јула 1991. године, донео 
је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних аката и радњи 

предузетих на основу Одлуке и непримењивању одредаба 
Закона о извршном поступку на територију Републике 
Хрватске („Народне новине" - службени лист Републике 
Хрватске, бр. 26/91) којима се одбија примена одредаба 
чл. I. и 2. Закона о изменама и допунама Закона о из-
вршном поступку („Службени лист СФРЈ", бр. 35/91), у ве-
зи са одредбама чл. 34. и 40. Закона о извршном поступку, 
и прописа донесених на основу тог закона, који су у суп-
ротности са Уставом Републике Хрватске. 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и „На-
родним новинама" - службеном листу Републике Хрват-
ске. 

НУ 108/91 Председник 
IO. јула 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНА АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О НЕ-
ПРИМЕЊИВАЊУ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ПАРНИЧ-
НОМ ПОСТУПКУ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
I. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије пскл упак за оцењивање уставности Од-

луке q непримењивању одредаба Закона о парничном по-
ступку („Службени лист СФРЈ", бр. 4/77, 36/80, 69/82, 
5?/84,74/87, 57/89,20/90,27/90 и 35/91) на територију Ре-
публике Хрватске („Народне новине" - службени лист Ре-
публике Хрватске, бр. 26/91). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди да 
се обустави извршење појединачних ахата и радњи преду-
зетих на основу оспорене одлуке, јер би њиховим изврше-
њем могле наступити неотклоњиве штетне последице. 

2. Оспореном одлуком Владе Републике Хрватске . 
прописано је да се на територији Републике Хрватске не 
примењују одредбе чл. I. до 3. Закона о изменама и допу-
нама Закона о парничном поступку („Службени лист 
СФРЈ", бр. 35/91), у вези са чланом 34. тачка 2. и чл. 45. и 
503. Закона о парничном поступку, и прописи донесени на 
основу тог закона, који су у супротности са Уставом Ре-
публике Хрватске. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може, у току поступка, до доно-
шења коначне одлуке, наредити да се обустави извршење 
појединачног акта или радње која је предузета на основу 
закона, другог прописа или општег акта органа друштве-
но-политичке заједнице, или самоуправног општег акта 
чија се уставност, односно законитост оцењује ако би њи-
ховим извршењем могле наступити неотклоњиве штетне 
последице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди да се обустави 
извршење појединачних ахата и радњи предузетих на ос-
нову оспорене одлуке којима се одбија примена одредаба 
чл. I. до 3. Закона о изменама и допунама Закона о пар-
ничном поступку („Службени лист СФРЈ", бр. 35/91), у ве-
зи са чланом 34. тачка 2. и чл. 45. и 503. Закона о парнич-
ном поступку, и прописа донесених на основу тог закона, 
који су у супротности са Уставом Републике Хрватске. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ, на седници одржаној IO. јула 1991. године, донео 
је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних ахата и радњи 

предузетих на основу Одлуке о непримењивању одредаба 
Закона о Парничном поступку на територију Републике 
Хрватске („Народне новине" - службени лист Републ)ике 
Хрватске, бр. 26/91) којима се одбија примена одредаба 
чл. I. до 3. Закона о изменама и допунама Закона о пар-
ничном поступку („Службени лист СФРЈ", бр. 35/91), у ве-
зи са чланом 34. тачка 2. и чл. 45. и 503. Закона о парнич-
ном поступку, и прописа донесених на основу тог закона, 
који су у супротности са Уставом Републике Хрватске. 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и „На-
родним новинама" - службеном листу Републике Хрват-
ске. 

НУ 109/91 Председник 
IO. јула 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
ИЛИ РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О 

ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности За-
кона о држављанству Републике Словеније (,,У радни лист 
Републике Словеније", бр. 1/91). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије нареди, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, да 
се обустави извршење појединачних ахата и радњи преду-
зетих на основу Закона о држављанству Републике Слове-
није, јер би њиховим извршењем могле наступити неот-
клоњиве штетне последице. 

2. Законом о држављанству Републике Словеније про-
писани су услови и начин на који се стиче и престаје 
држављанство Републике Словеније. 
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3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може, у току поступка, до доно-
шења коначне одлуке, наредити да се обустави извршење 
појединачног акта или радње предузете на основу закона, 
другог прописа или општег акта органа друштвено-поли-
тичке заједнице или самоуправног општег акта чија се ус-
тавност, односно законитост оцењује ако би њиховим из-
вршењем могле наступити неотклоњиве штетне поледице. 

Уставни суд Југославије оценио је Да су испуњени ус-
лови утврђени чланом 379. Устава СФРЈ да нареди да се 
обустави извршење појединачних аката или радњи преду-
зетих на основу Закона о држављанству Републике Слове-
није којима се на територији Републике Словеније онемо-
г у ћ е стицање држављанства СФРЈ по одредбама Закона 
о држављанству СФРЈ („Службени лист СФРЈ", бр. 58/76), 
a држављанима других република онемогућује да у Репуб-
лици Словенији имају иста права као и држављани Репуб-
лике Словеније. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ, на седници одржаној 25. јула 1991. године, донео 
је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних аката или рад-

њи предузетих на основу Закона о држављанству Републи-
ке Словеније („Урадни лист Републике Словеније", бр. 
1/91) којима се на територији Републике Словеније онемо-
гућује стицање држављанства СФРЈ по одредбама Закона 
о држављансгву СФРЈ („Службени лист СФРЈ", бр. 58/76) 
и држављанима других република онемогућује да у Репуб-
лици Словенији имају иста права као и држављани Репуб-
лике Словеније. 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
,,У радном листу Републике Словеније". 

IV 112/1-91 Председник 
25. јула 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
ИЛИ РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О 

ИНОСТРАНИМ ПОСЛОВИМА 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности За-
кона о иностраним пословима („Урадни лист Републике 
Словеније", бр. 1/91) и супротности тог закона са Законом 
о вршењу иностраних послова из надлежности савезних 

-органа управе и савезних организација („Службени лист 
СФРЈ", бр. 56/81). 

Савезно извршно веће предложило је Уставном суду 
Југославије да, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди 
обуставу извршења појединачних аката или радњи преду-
зетих на основу оспореног закона,Јер би њиховим изврше-
њем могле наступити неотклоњиве штетне последице. . 

2. Законом с иностраним пословима прописано је 
-вршење инос?траних послова, организација и деловање ор-
гана управе надлежног за иностране послове и закључива-
ња и остваривање међународних уговора. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може, у току поступка, до доно-
шења коначне одлуке, наредити да се обустави извршење 
појединачног акта или радње предузете на основу закона, 
другог прописа или општег акта органа друштвено-гшли-
тичке заједнице или самоуправног општег акта чија се ус-
тавност; односно законитост оцењује ако би њиховим из-
вршењем могле наступити неотклоњиве штетне последи-
це. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови и ! члана 379. Устава СФРЈ да нареди да се обустави 
извршење појединачних аката или радњи предузетих на 

- основу Закона о иностраним пословима којима се врше 
инострани послови из надлежности савезних органа и са-
везних организација. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ, на седници одржаној 25. јула 1991. године, донео 
је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних аката или рад-

њи предузетих на основу Закона о иностраним пословима 
(,,У радни лист Републике Словеније", бр. 1/91) којима се 
врше инострани послови из надлежности савезних органа 
и савезних организација. 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
„Урадном листу Републике Словеније". 

IV 114/1-91 Председник 
25. јула 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА П О Ј Е Д И Н А Ч Н А АКАТА 
ИЛИ РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О 

СТРАНЦИМА 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности За-
кона о странцима (,,У радни лист Републике Словеније", 
бр. 1/91) и супротности тог закона са Законом о кретању и 
боравку странаца („Службени лист СФРЈ", бр. 5/80,53/85, 
30/89 и 26/90). 

Савезно извршно веће предложило је Уставном суду 
Југославије да, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди 
обуставу извршења појединачних аката или радњи преду-
зетих на основу оспореног закона, јер би њиховим изврше-
њем могле наступити неотклоњиве штетне последице. 

2. Законом о странцима прописана су права и 
дужности странаца за време боравка, односно задржавања 
у Републици Словенији. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може, у току поступка, до доно-
шења коначне одлуке, наредити да се обустави извршење 
појединачног акта или радње предузете на основу закона, 
другог прописа или општег акта органа друштвено-поли-
тичке заједнице или самоуправног општег акта чија се ус-
тавност, односно законитост оцењује ако би њиховим из-
вршењем могле наступити неотклоњиве штетне последи-
це. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови из члана 379. Устава СФРЈ да нареди да се обустави 
извршење појединачних аката или радњи предузетих на 
основу Закона о странцима. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ, на седници одржаној 25. јула 1991. године, донео 
је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних ахата или рад-

њи предузетих на основу Закона о странцима („Урадни 
лист Републике Словеније", бр. 1/91). 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
„Урадном листу Републике Словеније". 

IV 115/1-91 Председник 
25. јула 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 
ИЛИ РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О 

ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ 
l, Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности За-
кона о девизном пословању („Урадни лист Републике 
Словеније", бо, I/91) и С У П Р О Т Н О С Т И тог закона са Законом 
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о девизном пословању („Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 
71/86, 3/88, 59/88 и 85/89). 

Савезно извршно веће предложило је да Уставни суд 
Југославије, у смислу члана 379! Устава СФРЈ, нареди да 
се обустави извршење појединачних аката или радњи 
предузетих на основу оспореног закона, јер би њихови.м 
извршењем могле наступити неотклоњиве штетне после-
дице. 

2. Законом о девизном пословању прописано је да се 
наплаћиван^ и плаћање у страним средствима плаћања u 
у домаћој валути у пословању са иностранством и другом 
девизном пословању обавља по одредбама овог закона. 

3. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може, до доношења коначне од-
луке, Наредити да се обустави извршење појединачног ак-
та или радње предузете на основу закона, другог прописа 
или општег акта органа друштвено-политичке заједнице 
или самоуправног општег акта чија се уставност, односно 
законитост оцењује ако би њиховим извршењем могле на-
ступити неотклоњиве штетне последице. 

Уставни суд Југославије оценио је да су испуњени ус-
лови утврђени одредбом члана 379. Устава СФРЈ да наре-
ди да се обустави извршење поједииачних ахата или рад-
њи предузетих иа основу Закона Републике Словеније о 
девизном пословању. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 379. Уста-
ва СФРЈ, на седници одржаној 25. јула 1991. године, донео 
је 

Р е ш е њ е 
Обуставља се извршење појединачних ахата или рад-

њи предузетих на основу Закона о девизном пословању 
(,,У радни лист Републике Словеније", бр. 1/91). 

Решење објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
„Урадном листу Републике Словеније". 

1У 117/1-91 Председник 
25. јула 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

ПОСТАВЉЕЊА И РАЗРЕШЕЊА 

На основу члана 244. став I. Закона о основама систе-
ма државне управе и о Савезном извршном већу и савез-
ним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/894 72/89, 42/90, 74/90 и 
35/91), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА СА-

ВЕЗНЕ УПРАВЕ ЦАРИНА 
Поставља се Радмило Никоузијевић, за помоћника ди-

ректора Савезне управе царина, досадашњи саветник ди-
ректора те управе. 

Савезно извршно веће 

е.п.п. бр. 1132 Председник, 
17. јула 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

На основу члана 244. став I. Закона о основама систе-
ма државне управе и о Савезном извршном већу и савез-
ним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 и 
35/91), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА САВЕЗНОГ СЕКРЕТА-

РА ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ 
Разрешава се Звоне Драган дужности помоћника са-

везног секретара за иностране послове, са 15. јулом 1991. 
године, због ступања на другу дужност. 

Савезно извршно веће 

е.п.п. бр. 1133 Председник, 
17. јула 1991. године Анте Марковић, с, р. 
Београд 

На основу члана 42. Закона о вршењу иностраних по-
слова из надлежности савезних органа управе и савезних 
организација („Службени лист СФРЈ", бр. 56/81), Савезно 
извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ГЕНЕРАЛНОГ КОНЗУЛА СФРЈ У 

КЛИВЛЕНДУ ; 
Разрешава се Матјаж Јанчар дужности генералног 

конзула СФРЈ у Кливленду, 

Савезно извршно веће 

е.п.п. бр. 1134 Председник, 
17. јула 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

На основу члана 244. став I. Закона о основама систе-
ма државне управе и о Савезном извршном већу и савез-
ним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90^ и 
35/91), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА САВЕЗНОГ СЕКРЕТА-
РА ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ 

Разрешава се Милоје Поповић дужности помоћника 
савезног секретара за економске односе са иностранством, 
на лични захтев, са 31. августом 1991. године. 

Савезно извршно веће 

е.п.п. бр. 1135 Председник, 
17. јула 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

628. Одлука о измени Одлуке о заштитној цени си-
ровог дувана рода 1991. године 985 

629. Одлука о измени Одлуке о заштитној цени i 
млека - - 985 

630. Одлука о измени Одлуке о заштитним ценама 
стоке Ф85 

631. Подаци о износу просечног месечног чистог 
личног дохотка по раднику исплаћеног за пре-
тходна три месеца у привреди републике и ау-
тономне покрајине и привреди Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије — 

632. Упутство о изменама Упутства за спровођење -----
Одлуке о обавезној замени ефективног страног 
новца приликом уласка у Југославију 7985 

633.. Списак готових нових и паралелних лекова за 
чије је стављање у промет дато одобрење у пе- —. 
риоду од I. јануара до 31. децембра 1990. годи- ге-
не - — " ^ ^ 3986 
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634.. Списак готових лекова у новим паковањима, 
облицима и дозама, са променом начина изда-
вања и са промењеним називом за чије је став-
љање у промет дато одобрење у периоду од I. 
јануара до 31. децембра 1990. године 996 

635. Списак готових лекова којима је обновљено 
одобрење за стављање у промет у периоду од 
I. јануара до 31. децембра 1990. године 1000 

Одлука о оцењивању уставности Закона о дажбина-
ма при куповини стоке, меса, месних произво-
да, млека и млечних производа и супротности 
тог закона са савезним законом I ОЗ I 

Решење о обустави извршења појединачних аката 
или радњи предузетих на основу чл. l, 2, 5, 6, 
25, 31,32, 33,34, 38,40,41,44,46, 50, 55. и чл. 68. 
до 76. Закона о Банци Словеније 1032 

Решење о обустави извршења појединачних аката 
или радњи предузетих на основу Одлуке о не-
примењивању одредаба Закона о извршном по-
ступку на територији Републике Хрватске 1033 

Страна 

Решење о обустави извршења појединачних аката 
или радњи предузетих на основу Одлуке о не-
примењивању одредаба Закона о парничном 
поступку на територији Републике Хрватске — 1033 

Решење о обустави извршења појединачних аката 
или радњи предузетих на основу Закона о 
држављанству Републике Словеније 1033 

Ремење о обустави извршења појединачна аката 
или радњи предузетих на основу Закона о 
иностраним пословима 1034 

Решење о обустави извршења појединачних аката 
или радњи предузетих на основу Закона, о 
странцима 1034 

Решење о обустави извршења појединачних аката 
или радњи предузетих на основу Закона о де-
визном пословању 1044 

Постављења и разрешења 1035 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Београд, 
Јована Риспића I. Пошт. фах 226. - Директор и главни и одговорни уредник ВОЈИСЛАВ СОЛДАТОВИЋ. - Уредник 

НАДА ВИТЕЗОВИЋ, телефон 651-885. - Штампа, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 
Булевар војводе Мишића бр. 17. 


